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 مقدمة 

ابمرت  دبا لؤسسة  رشد  الحرن  قرأت"  ضلفأ"  ع ورشمب  لفكر   ما 
توصیة   يھ  أمامكمالتي  قائمة  الالقراءة. و عیبھدف تشج   2018  ماع

حازت قد  أدبیة  وفكریة  لكتب  )  واحد  (وأجنبي بي  رعف  ثقم   28  من
من كل  كان لیرغبون في ترشیحھا للقارئ العربي.  وعجابھم  إ على  

المشاركین   بترالمشروع  بھؤالء  من رة  عش  یحش الحق  عناوین 
العربياأل كتب   ،ثرن   ،(شعر دب  ثالثة  إلى  إضافة  الخ)  مسرح 

اقتصاد(  موضوعیة سیاسة،  االفلسفة،  النقد  ة سیرلا ي،  عاتمج، 
ین من ین اثَنیمكن اقتراح عنواَن  نكاإضافة إلى ذلك  )  الخ  ...   الذاتیة

 1.األدب العالمي المترجم
 

ا ن  دأال تُحد  "رأتفضل ما قأ"لقد تعمد فریق   الكتب  ألدبیة إلى سبة 
یث لعدم ر أو القدیم إلى الحدلنثة ونسبة الشعر إلى ابیدألالكتب غیر ا

المشروع  ھبترغ تعقید  حاز  أةمفاجالنت  اكذلك  ومع    في  ت أن 
الغفران" المعري    يبأل  "رسالة  من   ریبكعدد    ىلعمثال  العالء 

 . ضرأن بعض القدیم لم یفقد أھمیتھ في الحابدل مما ی ،الترشیحات
 2.میز القائمة عن غیرھایما و ربما  وھ

 
طری  1 فاقة  وھي  (زیاجم  وكستبعتھا  سنneMagazi-usFocن  في   0022ة  ) 

ن لك أ  ب ال بدب وكتا ألف كتا"ب مستوحاة من كتا فكرة المشروعاستفتاء مماثل. 
   "األوانه قبل فوات أرتق

1100  Books You Should Read Before You Die, Peter Boxall. 
اد اتح  ئمةقاك  ات جدیرةدجھوموطویلة والقصیرة للجائزة العربیة  قائمة المثل ال  2

ألفضل مئة   2018روایة أو استفتاء بانیبال نوفمبر    100تاب العرب ألفضل  الك
 عا ما. ة نوة أو الحدیثعلى المطبوعات الجدیدكز ھا ترروایة عربیة) والتي جمیع

 مشروع "كتاب كان أیضاً عماال من عصور مختلفة  ضمنت أمشاریع التي ت من ال
كُ  ومنظمة   MBI Al Jaber Foundation  من مؤسسة  لٍّ في جریدة" برعایة 

وبمشاركة كبریات الصحف الیومیة العربیة ونُخبٍة رائدةٍ   UNESCOسكو  الیون
األ في  والدباء  من  بدأ  عام  و  1995مفكرین    .2011توقف 

)http://www.kitabfijarida.comعلى   ة مبذولةھناك بالطبع جھود كبیر) و
 النطاق الفردي. 



 مقدمة

5 

 

 يمعجا  درسي أوبرنامج ملیست بدیالً عن  ة  المقترحالقراءة  ة  ئماق
فلیس ھدفنا    تیسل  میة وبالتأكیدولیست عل المرحل شاملة،   ة في ھذه 

المشروع   حول من  اآلراء  أن  لعلمنا  مطلقة  أو  شاملة  تكون  أن 
قرأت"   ما  و"أفضل  ومختلفة  قمتنوعة  الوقت  للتجدید   ةابلمع 

 لیوط  تقو  رمی  نلف  واحد  تابك  ة ءارقب  تأدب  ىتم  كن كل  .ییروالتغ
المجال  ! رخآب  ھقحلت  ىتح فتح  م ھ ئبآرا  كةلمشارللقرائنا    ویمكن 

 .یدعدد جدھیدا إلصدار ومقترحاتھم تم
 

ً تكتاباً مق 378تتضمن قائمتنا   .للقراءة رحا
 .صل) ألي الكاتب عرب 5( امرجمت امنھ المع 37 ،اأدبی عمالً  234
من كاتب عربي   10(  ارجمتم  المع  ھامن  33  اموضوعی  عمال 144

 ةسسؤملا عقوم نم مئاوقلا لیز نت نكمی .االصل)
http://afdal-ma-qarat.ibn-rushd.net/  

 
من المثقفین عدد أكبر  مشاركة  بة  ئم وتجدید القاتنقیح  لة  اصمو  نأمل

للمشروع   طوعا  نصل  الداعمین  النھایة  حتى  منقحة   مةقائإلى  في 
والجامت للمدارس  مفیدا  مرجعا  والقراءعكون  بدایة نت  كا.  ات 

 .ددا العھا ھذفاتحت 2018ینایر /كانون الثانيالمشروع 
 

و  استقینا الصور  موسوعات  صوالنصمعظم  مثل   من  متداولة 
 المصدر ذكرناه.  فوإن اختلریدز  جودو أ ویكیبیدیا

 
التط االنشطة  ضمن  یقع  المشروع  ھذا  في  والتثقیفیة ة  یوعالعمل 

   .التي ال تھدف إلى الربح
 

نشكر أن  في ھذ  كل  نود  اإلمن ساھم  األولصا  تعاونھ   ،دار   م لوال 
   :حققتالمشروع لی كان لما

مبراھإ  ،طوقز  میھاربإ المدیني  ،الكیم  عزوني  ،أحمد   ،أسمھان 
حمد سروري  ،النور  الرب  عبد  محمد   ،حسن خضر  ،حبیب  خالد 

اخلی  ،فرح دومة  ،یخشلل  محمد  الضامن  ،خیري   سالم   ، روان 
الحجاوي  ،يعلمان  لح صا  ،كبيالكوا الحسن   ، عارف  عطا 
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دراج  ،لمقريا  يعل  ،يالبطحان األطرش  ،فیصل  أمحم  ،لیلى   بود 
ب الھجین  ،درانالفضل  العزیز  عبد  محمود  ،محمد  مود حم  ،محمد 

 . ھارتموت فاندریتش ،منصورة عز الدین ،شقیر
 
 .ةعتم م ةءارق ىنم تن
 
   ،ة ضف  ةیداف ،هللا لضف دماح
   ،قانشب  لیبن  ،قانشب ریبع
 
 ) عورشملا قیرف(
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 ة حرتقملا  لكتبا
 . ينمزلا بی ترتلاب بتاكلا نع  ةذبن عم ةحرتق ملا بتكلا اقحال
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جلجامش ملحمة  
  الرافدین الخالدة
_______________ 

 Anonym مجھول
_______________ 

 ق.م. 2100: فالتألی
 ا یا، تركیالعراق، سور

درارت وإعداد  وتحقیق  مي جمة 
   1996 : فراس السواحللملحمة
 مةملح أدبي مترجم

_______________ 

رائعة  إبداِعیٍَّة  أسطورةٍ  أكثر 
ھي قرأت أقرأھا  أزال  وال  ھا 

جلجام لمشأسطورة  فی،  من ا  ھا 
إنسانّيٍ  وفكر  ل ُمتََخیَّ وثیق  ت 

بدایات ي  ھ  لمرحلة من 
المعراراحضلا اإلنسانیة  فة وت 

ھذه كاسم  ا  روسأذك وثقا  تبین 
العراقي األ زمننا،  في  سطورة 

والسوري إباقر   فراس   براھیم 
 )إبراھیم مالك( سواح.ال

جلجامش قصیدة   ملحمة  ھي 
باألكدیة  ُكت أواخر بت  خالل 

الث المیالدانیة  األلفیة  یُحتمل .  قبل 
من فترة  حكم لش  لجامك جلم  أن
بین  الز قبل   2500و  2800من 

ر مآث  نعویت حكایات  رُ المیالد.  
خمس جلج في  البطولیة  امش 

أّ قصائد   ناجیة.  ف لّ سومریة 
  یة األكد  جلجامشملحمة  

 

 
 

 
_______________ 

سین اسمھ  كاتب  -األساسیة 
المحتمل خالل    ونیني، من-لقي

الوسطى  البابالفترة   لیة 
البق  1600-1155( ). دمیالل 

جوھرأتالملحمة  ت  أثر ا  یً ثیًرا 
اإلل من  كل    یاذة على 

باإلغریقیة    بتاتكُ   ھواألودیس
القدیمة خالل القرن الثامن قبل  

اكتشاف أعید  ملحمة   المیالد. 
عج بعد  1849ام  لجامش   .

واسعًا   جدًال  سببت  ترجمتھا 
لتشابھ بین أجزائھا مع الكتاب  ل

س ارفل  ةروصلا  اني.العبر
  .حاوسلا
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أسطورة  
 سومیثیورب

_______________ 

   Anonym مجھول
_______________ 

 الیونان
بل ن قن الثامرنھایة القتألیف: 
 المیالد
 ملحمة أدبي مترجم

_______________ 

أقرأ  عشتھا  طویلة  مرحلة 
أسطور األولى   ،تینكثیرا 

: أسیونان  س  وومیثیبر  طورةیة 
  أنھ   ،فھمتُھا  كما  ،تقول  ألذي

اإلكا علَّم ن  الذي  الیوناني    لھ 
كینساإل النار ان  یشعل  ف 

آِمنا   حیاتھ  مسار  َل  لیَُسّھِ
عقلھ وأشعل  بالنور    وُمرتاحا 

باحثالیزداد   وتَساؤًال    ، معرفة 
الیو اآللھة  نانیة فأغضب 

عذابا وموِجعًا    وعذبتھ   ـدائما 
السطواأل ھورة  عثانیة  ن  ي 

فی  ینیكوسف  ائرطال وأو  قد نیق 
انتباھي   ما  وكثیرا  یًال  و طلفت 

الكاتب   الاناللبنكتبھ  راحل  ي 
نعیمة موقع   میخائیل    ونشره 

بعض   بعد  سوري  إلكتروني 
و من  واعفسنین  تبرھا  اتھ 

الُمثأ الحیاة  وكنُت سطورة  لى 
 كمة حیاة ورأیتُ تعلمُت أنھا ح 

 

 
_______________ 

  ة فمثقخة  تیا وصرا حیاحلم  فیھا
االوضرب انتفاض  رة  لذات على 

حولھا   رمادموما  ق احترا  ن 
 یق. لتحلواتجدد ذاتي، لتبدأ ال

 (إبراھیم مالك) 
حارب    وھبرومیثیوس   عمالق 

الآللھة األ ضد ولمبیة  في صف 
الحرب  العم في  العظمى، القة 

ود حنكة  ذو  كان  ھاء وقد 
اآللھة.  دونا عن  للبشر  ومحبب 

من قص القص  تھ  في  أھم  ص 
إغال  ایجولومیثال تربیة  لم  كن  ن 
اإلطالقأھ على   وترمز  ،مھا 

ة ھائل  القصة لمضامین ودالالت
 لفكر والتاریخ الغربي. في ا

استلھام األسطورة في  من أمثال  
العر الحدیبالشعر  قصیدة   ثي 

غنى   ھكذا  أو  الجبار  نشید 
 .قاسم الشابيبرومیثیوس ألبي 
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 إلیاذة ھومیروس 
_______________ 

 ) میروس(ھو ھومر
_______________ 

سع قبل المیالد تقریبا  التان القر
 الیونان
 ق.م. 1180 – 1260تألیف: 
 ي ملحمشعر  بيدأ مترجم

_______________ 

تنسب   ملحمیة  قصیدة 
وس، الذي عاش تقریباً  لھومیر

الثافي   ق.القرن  نظممن  ت م. 
حر طأثناء   ،ةدرواب 
ا استموحصارھا  ر عشرة  لذي 
صیدة معارك الق  يأعوام، ترو

في وقعت    یع أساب  وأحداث 
الملك   بین  جرى  الذي  النزاع 
أخیل.  والمحارب  أگاممنون 

ا  أن  من  تغطلبالرغم  ي قصة 
األخیرة  أسابی السنة  في  قلیلة  ع 

إال الحرب،  اإللیاذة  ن  أ  من 
الكثیر إلى  تلمح  أو  من   تشیر 

الیونانیألساطیا عر  ن  ة 
األحدااصحلا المبكرر؛  ة، ث 

لحصار،  ن لیبمثل حشد المحار
القضایا الحرب،   سبب 

قبل طتبالمر ظھرت  التي  ة 
السرد   یأخذ  بعدھا  بدایتھا. 

بالمس التنبؤ  في  قبل، تالملحي 
 موت أخیل الوشیك ونھب ل مث

 
_______________ 

وتست طروادة للمزید  ،  وتلمح  بق 
ب األحداث  أكثر  صورة  من 

ومنو  امدنفع  ثم  ضوحاً، 
نت قد قصت ھایة، كاوصلت للن

أ أثكروایة  عن ر  إكتماالً  أقل  و 
طرو قى  تاسادة.  حرب 

من   ملحمتھ  مادة  ھومیروس 
الذي   الشفويالتراث   السابق 

شعراً   ر  أبطاق صوَّ ل  صص 
ط ومصائرحرب  ھم،  روادة 

بأسلوبھ صیاغتھ  أعاد   لكنھ 
وحدة  علیھ  وأسبغ  المتمیز 

ا جالموضوع  اإللتي  لیاذة علت 
تعكس  البنیان    ةكسامتممة  ملح
 تعد  .اضي لتخاطب الحاضرالم

د  سا أحاإللیاذة إلى جانب األودی
ھم المصادر األدبیة لفھم تطور أ

القرن  منذ  األوربي  األدب 
ق.م. ع  السابع  ن  ترجمت 

إلى الیون والالتینیة  القدیمة  انیة 
 عالم.معظم لغات ال
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دیوان طرفة بن  
 العبد

_______________ 

 د ن العبطرفة ب
_______________ 

543 - 569 
 البحرین 
 569قبل تألیف: 

 شعر أدبي

_______________ 

بفطر الة  شاعر عبد  ن  ھو 
شعراء   بین  مصنف  جاھلي 

ولد   سنة  المعلقات.  حوالي 
شریفین  543 أبوین   كان  .من 

وخالوأبوه  ه  جد كوعماه    لھم ھ 
أرعش مات  وھو  اء.  بعد  بوه 

أعم فكفلھ  إماحدث  أنھم  ھ  ال 
وضی تربیتھ  عأساؤوا   ھلیقوا 
أمھ حقوق  كاد   .فھضموا  وما 

الحیاة  على  عینیھ  یفتح  طرفة 
بذا قذف  أحتحتى  في  ضانھا ھ 

بملذاتھای وسكر    و لھ  ،ستمتع 
وأسرف  ،ولعب فعاش    ،بذر 

طریدة   الھیة  مھملة  طفولة 
البال  یضرب  راح حتى  في  د 

العریجز  فاأطرلغ  ب ثم    برة 
إ قومھ  عاد  إبل لى   یرعى 

 

 
 

 
_______________ 

إلى حیاة اللھو اد  ع  یھ ثممعبد أخ
الحیرة   بالط  تجوالھ  في  بلغ 

بن عمرو  بالملك  ند  ھ  واتصل 
في  فجع أرسلھ  لھ  ثم  ندمائھ، 

ع عاملھ  المكعبر  إلى  لى بكتاب 
فیھ   یأمره  وُعمان  البحرین 

األبی  بقتلھ، بلغ  أن  ات  لملك 
باجھ  فةطر فقتلھه  المكعا،  بر  ھ 

الثال دون  من  یثشاباً  عمره  ن 
 .569سنة 
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 "یةالكلم"ادة قصی
_______________ 

  سالمسیب بن عل
_______________ 

525 – 575 
 الجزیرة العربیة 

 )575(قبل  یةاھلالجتألیف: 
 رعش   أدبي

_______________ 
 نب  مالك  بن  علس  بن  المسیب
جاھلي    شاعر  قمامة  نبا  عمرو

ربیعةبیلق  منور  مشھ بن   ة 
المسیب درة من .  نزار قصیدة 

  درر الشعر وشھده في العصر 
حی  لجاھلي ا توافق  من  ث: 

وتماسك   موضوعاتھا، 
م  خطابھا، الحب وتمدد  شاعر 

رمز  فتكون  فیھا،  والنجاح 
ولغتھاالحیا أضحة  اذ    ھذه   ت، 

ً دقصیال كیانا متكامة  في ال   
 ني. والف يكرفجانبیھا ال

ل  قوكمة یلھ بیت جمیل في الح
كلَّ    :فیھ تُبِصُر  الُسخط  وعیُن 

ع الِرضا  أخي  |وعیُن  ن  عیٍب 
  .مىعذاك تَ 

 
 

 
_______________ 

أخذ دو  ویب الخزاعي  دعبل    ان 
الشھیرة  فكر  منھ ابیاتھ  التي  ة 
 : ال فیھیقو
كینُ وع عن  ضا  الِرّ یٍب علَّ   

السُّخْ وَ لیلة ٌ|  ك َعیَن  تُ طِ لَِكنَّ  ْبدي   
نس( الَمَساِویَا بھا  وبعضھم 

للمسیب ابیات اخرى ).  عيافلشل
 :في الحكمة یقول فیھا

حاجةٌ  |  ھیعُ تستط   ال  ولَّتكَ   إذا  ا 
غ من  طرفا  حین فخذ  یِرھا 

أأحرك  فذلِ   / سبقُ تُ  تنال ى  ن 
ولَلقَ   | أبقَجسیَمھا  في  صدُ  ى 

 لَحقُ الَمسیِر وأَ 
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 ي الیشكر دیوان
_______________ 

 بن(عمر المنخل الیشكري 
 لیشكري) امسعود 

_______________ 
580 - 607 

 ة العربی الجزیرة
   الجاھلیة - 607 قبل ف:تألی

 شعر أدبي
_______________ 

مس  بن  الیشكعمر  ري  عود 
وشاع بنبحار  قبیلة  من  ي  ر 

كان  یشك تھامة،  من  من  ر 
فتجأ العربمل  وأرقھم   یان 

جمی وكان  غِزالً   الً شعرا، 
وأشھ مكائد،  ذا  ر  مغامراً 

(فتاةئدقصا ولھ   ه  القصر) 
الفخر  الع قصائد  من  دید 
اوق خل  منلغزل، ولقب بالصائد 
ایھ  نأل  . لشعرنخل 
، حیث انت نھایتھ مبكرة جداً كو

في ال  قتل  كانت السفینة  تي 
إلتب رحلة  في  الححر  بشة  ى 

االزی ید  غعلى  الالھر  مغیرة  م 
والقى  الم طعنھ  الذي  خزومي 

فب ساحل  ھ  قرب  البحر  ي 
فدفن االالحبشة،  ھناكحبھ  ، اش 
ال عمر   سنة.   27یتجاوز    عن 

 

 
_______________ 

 : بعض أشعاره
ري ... ذلتي فسیــــعـــا نـــتِ ك إن

 تحـــــوري راق والنحو العـ
ي ... عــن جــلَّ مالـــ يال تســأل
 وخـــیري  كرمي وانظري

الخدر ى الفتاة ...  لت علخولقد د
 رِ ـــفي الیوم المطیـــ

 الكاعــب الحســناء ترفــل ... فــي
 حریــــرِ وفي ال قسالدم

ـــت ...  ـــا فـتـدافـعــــ فـدفـعـتـھــ
 ـرِ دیــلغى القطاة إلى امش
. كتــنفّس فـتـنفّسْت ..ـثـمـتـھـا  لو

 ـرِ ـغـریــــــالـظـبـي ال
ـا ... مــ الــت یــا منخــل فــدنت وق

 ورِ ـــــرـقـــ بجـسـمـك ِمـن
كِ شــفَّ ما     جســمي غیـــر ... حبــّ

 اھدئي عنّي وسیـريف
ـــا ـــيـبوتـح وأحـبــھـــــ ...  ـنــــ

 ویـحــب نـاقــتــھـــا بــعــیـري
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عروة بن   دیوان
 الورد

_______________ 

  ردعروة بن الو
_______________ 

555 – 607 
 ربیة الجزیرة الع

   اھلیةلجا - 607قبل تألیف: 
 شعر أدبي

_______________ 

ھریم  روة  ع  ھو بن  ناشب  بن 
بن لدیم بن غالب بن قطیعة بن  

اعب بلرس بن بغیض بن  ن  یث 
بنفغط بن  ان  بن    سعد  قیس 

بن   بعیالن  نزار، مضر  ن 
قبیلینت الى  شاعر سب  عبس.    ة 

ال شعراء  وفارس  جاھلیمن  ة، 
فرسا من  صعلوك  وا،  ھنمن 

بعروة  صعال لقب  یكھا. 
بمثابة أل  كالصعالی كان  نھ 

ل أمیر  أو  ن  ذیلمنبوزعیم 
لالفقر وقدم  رعاھم  لم  اء  ما  ھم 

التي خرج   القبیلة  یقدمھ مجتمع
علخم  ث  روة،ع  منھا  یھا،  رج 
صیح الصعلكة  معنى  فة  مل 
والصعلال الفقیفقر،  ھو  ر وك 

لھ یستعینالذي ال م ال بھ و  ال 
على لھ  أحد. أشيء    اعتماد    و 

مع بعض    لكن  حیاة  متابعة 
تتغیر  ك  یالصعال تراثنا   في 

 

 
 

  
 دور  يفخضور مھیار 

 عروة بن الورد 
 صورة من فیلم عنترة
nadialarab.com 

_______________ 
وینظرلا المة،  أمام  درك  أنھ  رء 

الذینثوری  ظاھرة من   ة. 
ال أھم  یعتبرھم  مؤرخون 

الشعر عروة  أال    صعالیك  وھم 
،  بن الورد  عروة  وك، أالصعالی

والشنفرى شراً،    ، وتأبط 
أبو وا یصفھ  السلكة.  بن  لسلّیك 
اال كتابھ  صفھاني  ألفرج  في 

بن (األغا “عروة  قائالً:    ني) 
ش شعراء الورد  من  اعر 

من وفا  ةاھلیالج ا فرسانھ  رس 
صعالی من  كھا  وصعلوك 

 واد". مقدمین األجلمعدودین الا
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 شعر الخنساء 
_______________ 

تماضر بنت عمرو   / ساءلخنا
 ةالسلمی

_______________ 
575 - 645  

 الجزیرة العربیة 
  ةالجاھلی - 645قبل تألیف: 

 مالساالو
 شعر بيدأ

_______________ 

تماض عمرواسمھا  بنت  بن    ر 
السُ  الشرید  بن  لمیة،  الحرب 

الوشھرت (ھا    -م  575خنساء 
صحابیّ م645  /ھـ    24 ة  )، 

أھ من  ُمخضرمة    ل وشاعرة 
د، أدركت الجاھلیة واإلسالم  نج
با  سلمت،وأ رثائھا  شتھرت 

اللذین  ألخویھا   صخر ومعاویة 
في  ق لُقّ تُال   بتالجاھلیة، 

أرنبتي    ارتفاع  بسبب  ساءنخبال
طغ علىأنفھا.  شعرھا    ى 

واالحز واألسى  لفخر  ن 
نوالمدح عنھا  قال  ابغة . 

"الخنس أالذبیاني:  الشاء  جن  عر 
ل  اأما ابن قتیبة فقد ق  ".واإلنس

"  فی ما  أھا:  الخنساء  أما  دخلت 
فيج  صفات  من المرثیة،   دیدة 

نھ لم  ن نحدده، ألأفمن الصعب  
شيإیصل    ھذا من    تام  ءلینا 

 

 
_______________ 

ال ما ورد  النوع قبل قصائدھا، إ
المھلھلع مجملن  في  وھو  ھ  ، 

طر من  ایقرب  لخنساء،  یقة 
م فش  االولكن  ھو  ك  من  أیھ  ن 

الرثاءت شعراء  من    ، بعھا 
من  وشوا جمیعھم  اغترفوا  عره 

ا العب  لفیاضبحرھا  اطفة فیض 
شعر  ل البشریة". تقییم  یقف  م 

ھا  عن  الق  العرب،ساء على  الخن
گتشرمسال فون ق    وستاف 

الخنساءأ"  گرنباوم: فقد    ما 
ق تتدحرج  جعلت  الجبال  مم 

جوم والن  خیھا،أوفاة    بداعي
واأل ز،  ھتت   رضتھوي، 
المستشرق  أ.  والشمس تظلم" ما 

فقالوكرنك على  ف  "أالحظ   :
و القصر،  امراثیھا  فجع لتصدق 

نقطعوال ونكاد  ن أب  حزن، 
ع ألھمت  كبیراقصائدھا  من    دد 

ین،  متأخرالثي  المراشعراء  
 نتھا عمرة".منھم اب و
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 تالمعلقا
_______________ 

، لعبدبن ا  وطرفة  ،امرؤ القیس
، وزھیر بن  حلزة  والحارث بن

سل كلثوممىأبي  بن  ، ، وعمرو 
شداوع بن  ولبدنترة  بن ،    ید 

واألعشىربیعة بن   ،  میمون 
 ، ألبرصا د بنعبی، وقیس

  ابغة الذبیانيالنو
_______________ 

ل القرن السادس أوائبین 
 القرن السابع المیالدي أوائل و

 ةیبرة العالجزیر
  680أول تدوین  تألیف:

 شعر   أدبي
_______________ 

عددھ سبعَ ویبلغ  أا  ث  أو   مانيو 
قصائد   النصوص   أھم":  عشر 

 بيالعر  لألدب  المؤسسة
 " .المجمل في العربیة والثقافة

 )دینعز ال صورةنم(
سبب المخ  فیختل في  تصون 
بھذاتس المعلقات  االسم   میة 
رأي فا وھو  األول  لرأي 

فی بالسیوطي  كانإنّ قول  ت  ھا 
كتبت    تسّمى ألنّھا  بالمذّھبات 

جدار  وعلقّت على  بماء الذھب  
وعبالك الثاني  اة،   وھولرأي 

النحا جعفر  أبي  فیقول رأي     س 
 

 
_______________ 

بالمعلقإنّھا   ألسمیت  في  ات  نّھ 
القصیدة علّقھاا  أحب  حال  لملك 

  .لقاتالمع عمطال .في خزائنھ
 : معلقة امرؤ القیس

نَ َحبِیٍب  نْ مِ ْبِك  قِفَا  ِذْكَرى   
 وَمْنِزِل.  

   :دمعلقة طرفة بن العب
 د. ثھم ةرقببأطالل لخولة 

   :زةارث بن حلمعلقة الح
 َماُء.  أَسھا ا بِبَین آذَنَتنَ

  :بن أبي سلمىمعلقة زھیر 
 لَِّم. ى ِدْمنَةٌ لَْم تَكَ فَ أَوْ أُِمّ  نْ أَمِ 

 : ومثرو بن كلممعلقة ع
فَ  بَِصْحنِِك  ھُبِّي    ْیَنا. حِ اْصبَ أَالَ 

 :ة بن شدادمعلقة عنتر
الشُّعَ  َغادََر  مْن  َھْل  .  مِ دَّ ُمتَرَ َراُء 

 :بیعةلبید بن رلقة مع
الِدّیَارُ  َمَحلُّھَ َعفَِت  فَمُ   قَاُمَھا.  ا 

 :األعشىمعلقة 
  . لمرتح  إن الركب  ةھریرودع  

  :رصمعلقة عبید بن األب
 ھ ملحوب. لأقفر منا أھ

 :معلقة النابغة الذبیاني
 لعلیاء والسند.  با ةیّ ار میا د
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 البخالء 
_______________ 

 حظ اجلا
 _______________ 

776 – 868 
 العراق
 1900 1ط ،868 قبلتألیف: 
  بعدهو ،نتفلو فان نشره 1900
 الحاجري  طھ یقتحق، مراراً 

 تماعينقد اج تراث  يبأد

_______________ 

  عن   نوادر  مجموعة  بالكتا"
 بدقة  یصف  وھو  البخالء،

  اس الن  حیاة  رساخ  وبأسلوب
  ھارون   عصر  في  ینیادالع
 )عارف الحجاوي( ."شیدالر
عثمان  أ  ھو بحبو  بن  ر  عمرو 
بالجاك عین نّي  لجحوظ  یھ، حظ 
كبیر  ی في ا  أئمةعتبر  ألدب 

سي. عّمر الجاحظ العصر العبا
عاماً ولد بالبصرة و تسعین  حن

فیھا. جمیع ع  اطلع  وتوفي    لى 
المعروف عصرهالعلوم  في  .  ة 

كت في  الجاحظ  ابھ صور 
تصویالبخال حسیاً اً  اقعیو  راً ء 

ً نفسی فكاھیا للبخالءاً  ن ذیال  ، 
فقابلھم   بیئتھوتعرفھم   ي 
مرو  خاصة   بلدة    عاصمة في 

ف حركاتھمل  أبرزخراسان،   نا 
النفسیة  ونظراتھم  ،ونزواتھم 

 

 
 

 
______________ 
وأط أسرارھم  ى  عل لعنا  وفضح 

ال    أحادیثھم،  مختلف ولكنھ 
ال لكتاب  بھم.  بخالء یكرھنا 

علمیأھم لنیكش  حیث  ةیة  ا ف 
نفوس وطبائعھم البشر    عن 

علىوسلوكھ عالوة  وائھ احت  م 
من العدید  األعال  على  م أسماء 

ووا وكذلك ور مالمغلمشاھیر  ین 
ت ادان واألماكن وصفأسماء البل

و الشعر  أھلھا  أبیات  من  العدید 
واواألحاد فالآل یث  كتاب  ثار 

علم اجتماعیة  موسوعة  أدبیة  یة 
 ) ةضف فادیة( اریخیة.رافیة تجغ
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  والتبیین یانالب
_______________ 

  الجاحظ
_______________ 

776 – 868 
 العراق
  845تألیف: 

 نثر  أدبي
_______________ 

ب كتشھر  أیعد ھذا الكتاب من  
والجاح تداوالً  أظ  كثرھا 

الجاأو یقدم  نفعاً.  حظ  عظمھا 
الت  داللاألنواع  شرحاً  

من  البی واالشارة،  انیة،  اللفظ 
لمدحأعقد  و اللسان    بواباً 

وصنع  وال بین بیان،  موازنة 
الل والحغة  ،  دولباو  ضر عامة 

بص تنویھا  لغة ونّوه  حة 
فاأل ور  يعراب  وى  عصره، 

األ نوادر  من  عراب مقطعات 
في صدر    كما سوقم  شعارھأو

التي  اآلیات  من  طائفة  كتابھ 
البیانت بشأن    ة، غوالبال  نوه 

على   وفي البیان    الحث 
مخارج الحروف بین    والتبیین،

الشوأثر سعة  وأثر  دق ھا، 
قصھا في  و نأ  سنانواكتمال األ

اللثةأوكذلك  ،  نلبیاا لحم  .  ثر 
للحر باباً  تدخلھا ف  وعقد 

 التي أشنع ي لثغة  أمبیناً    اللثغة،
 

 
 قطردولة ي ریدب بعط

______________ 
في یروي الجاحظ    ف.ظرأیھا  أو

طھ  بھكتا من  ذا  خبار  أائفة 
والخطباء  ا والفقھاء  لبلغاء 

وممراءواأل بین ،  جمع  ن 
د باباً نھ عقأخطابة والشعر كما  ال
ویحكي وا  لصمتل علیھ،  لحث 
ألقوأ المعارضین    اب حصال 

الذین یفضلون  ة والبالغة  الخطاب
في باً  بواأصص  یخكما    الصمت

یرضیھ   ال  ولكنھ  اللسان.  مدیح 
وال  ھ ی  ولئك،أؤالء   نأى  ربل 

قكالً  منھما  جنح    غیر  إد  لى 
والخیر أ وواب،  الص الصواب    ن 

الإكلھ في   الكالم،  صابة  قدر من 
ي انعوالماأللفاظ    تكون  نأو
بین.  أ بین  عني وساطاً  كما 

ف الكت  يالجاحظ  بفن ھذا  اب 
للشعر، ویتعرض  ألن    الخطابة، 

البیان،  شعر وسال یلة من وسائل 
ا معارض  من  .  لبالغةومعرض 

ع لذكر    ظاحلجا قد  كما  باباً 
البیان،  ھل  أد من  نّساك والزّھاال

لذكر وآخر  القصاص،    وآخر 
مو  في فیھ  ساق  اعظ  الزھد، 
 . ثیرةك
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 ن احیو لا
_______________ 

 حظ االج
 _______________ 

776 – 868 
 العراق
 1ط -القرن التاسع تألیف: 
1938 

 نثر    أدبي
_______________ 

ك" تھذا  رغبة  تاب  فیھ  ستوي 
ااأل فیھ  وتتشابھ  لعرب مم، 

ألنوالعج عربیاً م،  كان  وإن  ھ 
عیاً، فقد جما  االمیاً، وإسعرابیأ

الفلسفة، وجمأخذ من طر   ع ف 
السم التجربة،  معرفة  وعلم  اع 

عل بین  الوأشرك  اب كتمي 
الحاوالس وجداَن  سة  نِة 

یش  الغریزة،  تھیھ وإحساس 
كما  " ناسكالھ  یشتھی  الفاتك 

 )الجاحظ(
 وضع  جامع  كتاب   أول

 في  نیواالح  علم  في  ربیةلعبا
اعتمد  .  عباسيال  العصر
ادر صلى مكتابھ عظ في  الجاح

و القرآن  منھا  الحدیث عدیدة 
باإلضاوالشعر   إلى  لعربي  افة 

ا ألرسطو  الحیوان  لذي كتاب 
اقلن إلى  البطھ  ابن  ریق لعربیة 

عصر باإل  في   ضافة الجاحظ 
 

 
 

 
_______________ 

ال خبرة  الطویلإلى  في  جاحظ  ة 
لظروفھا  الحیاة  وممارستھ 

ومما   أو اوأحوالھا  بنفسھ  كتسبھ 
من  سمع  كتابلا و  ب.األعراھ 
بمعال یضطرب  زاخر  ختلف م 

الحی یعراصور  وھو  فة  یھ ض 
في  اإلسالمي  المجتمع  نزعات 

عاشا  العصر ا   لذي  لجاحظ  فیھ 
الد الجاحظ  عقل  فیھ  قیق  ویظھر 

و ع  لرفیا  بياألد  ھسحالنافذ 
فیھ   لفني المرھف. ووردوذوقھ ا

وا القصص  من  ألمثال  الكثیر 
ورد لسان  التي  على  ت 

 اق بشن یلنب  ت.نااالحیو
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 ر والشعراء شعال
_______________ 

 ابن قتیبة
_______________ 

 ھـ 276ت  م/889 –م828
 العراق 

 889 بلق ف:لیتأ
 یختار   موضوعي

_______________ 

م  أقدمن  .  الشعراء  تراجم  في
التي تراجم   الكتب  في  صنِّفت 

د عبدهللا أبو محم  فھ. ألَّ شعراءال
ب مسلم  الدبن  قتیبة  نوري ین 

أئمة  889  ـ،ھ276(ت   أحد  م) 
الثالث   إمام    ي.الھجرالقرن 

التألیف  جوانب  متعدد  متمكن 
المؤلَّ  الكثیر  وكتاب  شعر فات. 

مرعلشوا الكاء  أھم  التي ن  تب 
للش ویُعدُّ    عراء.ترجمت 

أص ھایالً  مصدًرا  ا ومرجعًا  yم
ك وھو  بابھ.  افي  ھ لّشببیر 

طبقاتبك الشعراء  اب  فحول  ت 
الجم  البن اقتصر  حسالّم  ي. 

ق من تیبة  ابن  المشاھیر    على 
إلیعلم  و  .الشعراء ى  مد 

طبقات  في  الشعراء  تصنیف 
 وإنما كان ھمھ،  كما فعل غیره

عراء  مع أخبار الشجو  مةالترج
من    واختیار أشعارھم طائفة 

تمث بمناسبایسوقھا  أو   تھا. یالً 
 

 

 
_______________ 

لترتیب  ا یراعي    نكاد  وق
أصحا  وكانالزمني،    بمعظم 

من   لم  القدتراجمھ  أنھ  إالّ  ماء، 
ین المحدث  عضاجم بیُْخلھ من تر
العتاھی الولید ة  كأبي  بن  ومسلم 

ز  اتماف. وقد  لعباس بن األحنوا
ھا  مة نقدیة قیمة یعدُّ كتاب بمقدال

بواكیر من  النقد    الباحثون 
ا ھذا األدبي  بالعلل.  لمصحوب 

المختارات    تابًا فيك   عدّ ب یالكتا
فيالشعریة   النقد    وكتابًا 

في  افة  باإلض كتابًا  كونھ  إلى 
 راء. تراجم الشع
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الرسل    تاریخ
تاریخ  (والملوك 
  الطبري)

_______________ 

 بريالط
_______________ 

 م923 – 839
 والعراق  نرس/ایرااف دبال

 923 قبلتألیف: 
  موسوعة تاریخیة يموضوع

_______________ 

العالّمة وفسّ والم  ھو  المؤّرخ ر 
الكبیر ُمحّمد بن جریر بن یزید  

جع أبو  كثیر  الطببن   ،يّ رفر 
عامولِ  في  ھجریة    224  دَ 

س  وتوفيّ  للھجرة.    310نة  في 
قة آمل في األصل من منط ھو  

طبرستان،   یُ وإلیھفي   بنسا 
أخر  بالطبريّ  عاَش  وقد   ،

 زارة. اشتھَر بغدِه في بغداُعمر
جامعاً  تفسیراً  وضَع  عِلمھ، 

أنّ   ن، لقُرآل ً كما  عالما كاَن    ھُ 
تاریخ   صنّفَ فبالتاریخ،   كتاب 

ھذا  یُ   .ملوكوال  الرسل عرف 
بتار أیضاً  األُ الكتاب  مم یخ 

ا وتاریخ  فقدوالُملوك   لطبرّي، 
تحَت   وقََع  ما  فیھ  یدیھ حوى 

عن    التاریخ  موُعلمن   ذلك 
الروای  ة التاریخیّ ة  طریق 

 

 
 

 
_______________ 

اإلسناد أسلوب  في   واتبّاع 
ولرا یخلووایة،  من    ال  الكتاب 

الروایات أوردھا    بعض  التي 
ا م من ضعفھرغل اعلى  ّي  الطبر

رواتھ في  خلل  ُمسأو  إلى ا  تنداً 
أسندَ  "من  أحالمبدأ  فقد  یبدأ ".   

بال  الطبريّ   عنث  الحدیكتاب 
 نزولو، قصة إبلیس خلیقةء الدب
األ  دمآ قصص  والرض،  إلى 

من والقُرآن الكریم،    دة فيالوار
بنأخب السیرة ،  إسرائیل  يار 

التاریخ  و  النبویة اإلسالمّي بدء 
الوس اُملیَر  حكموا    ینذلوك 
ترِ  كما  الخلق  عن  حدَّث  قاَب 

حكمواالرُ  الذیَن  قُلوَب   ُسل 
 ناس بالِحكمِة والوحي.ال
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  ي نغاألا كتاب
_______________ 

 ھاني أبو الفرج األصف
_______________ 

897 – 967 
 فارس/ایران  دبال
 عاشر ال نالقرف: تألی

  ثم والیدن القاھرة 1900نشر 
 2004و القاھرة 1905

 وت بیر
  أدبيو  موضوعي

 اریخ وموسوعةت
_______________ 

 التي  العربیة  بكتال  أھم  من
 .وأغانیھم الشعراء رأخبا دمتق
 ). المقري يعل(

أدب كتاب  أسلوب ب  نقدى  يھذا 
الفرج  س أبو  فیھ  یحكى  ردي 

والثقافالحیاة   یة االجتماعیة 
قل الروایات نھما، وینبی  طویرب

تاركا  الرا  وكأنھ العلیم  وي 
الروایة  اختیار  حق  للقارئ  

فم لھ،  تروق  یالتي  كتب  ثال 
صم عنائة  الشاعر    فحة 

قیس عش  المجنون  ھ قوعن 
أحوالھلیلى،   في    وعن 

طریدا یشكو   الصحراء  وحیدا 
وغزالنھا وكأنھ  حراءلصحبھ ل

الم یأخذ  روائي  إلى  نص  تلقي 
 شاعر  الم وصدق زلأجواء الغ

 
_______________ 

ا من    .لصحراءونُبل  صفحة 
األ المجنون َمرّ "غاني:  كتاب   

ي  لیصط  جالس  بزوج لیلى وھو
  ت وقد أتى ابن عم لھ یوم شافي  

حي   لافي  فوقف  لمجنون  حاجة 
  علیھ ثم أنشأ یقول

إلیَك لَیلَى ...  َت  مْ َضمَ   بِربِّك ھل
   بَّْلَت فاھاقُبیَل الصبح أو قَ 

لیلى ...    قُرونُ   یكعل  فَّتْ رَ   وھل
   ْقُحوانة في نَدَاھافِیَف األُ رَ 
قال  اللھم    الفق فنعم  حلفتني  إذ 

ا بكلمجنوفقبض  یدل ن  یھ  تا 
فما  ق الجمر  فارقھما بضتین من 

مغشیتح سقط  علیھى  وسقط    ا 
وعض  راحتیھ  لحم  مع    الجمر 

شف ف  تھعلى  زوج فقطعھا  قام 
ملیل بفعلھ  مغموما  منھ  ى  تعجبا 

 " فمضى
 )اندرب مدمح(
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  ف واقالم
 والمخاطبات 

_______________ 

 النِفري
 _______________ 

 فاتھ)(و 965
  اقرالع

 965قبل تألیف: 
 تصوف موضوعي

_______________ 

 . الصوفیة المعرفة في كتاب
صو كتاٌب  یشتھر  بین لم  فيٌّ 

مالشُّعرا كتاب  ر  ھِ اشتُ لما  ثء 
والمخاطب ات" "المواقف 

الكتالل ھذا  أن  علماً  ب نفري، 
لل ھو  لیس  وإنَّما  نفري، 

یُ  هللا عأبو  دْعى  لمتصوف    بد 
و هللا،  عبد  بن  محمد محمد  ما 

الجبار    بن ري  النفعبد 
سوى   الكتاب  إلیھ  المنسوب 

مؤلف  حف وقد الید  كتاب، 
جھد جمع  اقتصر  على  ه 

یكن  وترتیب ولم  ه.  جدِّ  كتاب 
یمسجدال(ري  النف قلًما  )  ك 

ن،   كلیدّوِ المعجز وما  تابھ 
وسبعوسب  –"المواقف   ن عة 

 ست  –والمخاطبات    –موقفًا  
موخمس ااخون  لذي  طبةً" 

ونشره   مستشرق  الاكتشفھ 
آرثر  یطانرالب جون   أربريي 

 

 
 

 
_______________ 

شفاھيٌّ تألیٌف    الإ  1934ة  سن
م على  أماله  أو  وھم  قالھ  ریدیھ 

حفظوه    ع،یاالض  منمن 
إلیھ  نوهدوَّ و أشار  وقد  بن ا، 

أرعر كتابھ  بي  في  مرات  بع 
افتال" ھذه  "لمكیةوحات  ولوال   .

من    فرين ال  بلغا  اإلشارات
  النفري قد الصوفي. لعلَّ  مشھد  ال

ت جلیاتھ كي  ت  سجیلیكون خشي 
كمصیر    ال یقتل ویكون مصیره

ُخصوصً لحا بینھما    االج  أن 
فالن  یخفي  متشابھات  كان  فري 

ُمجغةٍ ل  فيع  قنِّ ویویكتم   دة   .رَّ
" مقوالتھ  اتسعت    ماكلومن 
 . ارة"الرؤیة ضاقت العب
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 دیوان المتنبي 
_______________ 

 بين تالطیب المأحمد أبو 
_______________ 

915 – 965 
 العراق
 القرن العاشرصف منتتألیف: 

  يالعكبر اءبقال أبي حبشر
1143 - 1219 " 

 شعر أدبي
_______________ 

  البقاء   أبي  بشرح  المتنبئ  دیوان
 ن ماش  عي  ذلا  العكبري

المتنبي   1219  -  1143 ھجي 
لھ  أس  جال من بنير د. فترصد 
قومھ.  ا من  جمع  مع  لرجل 

الم منھفھرب  بصعوبة. م  تنبي 
أنت   ستَ ال  فقال لھ ولده یا أبتي

 القائل
وال  ولالخیل  ء  دایالبیل 

والرمح ي***والتعرفن سیف 
 رطاس والقلم والق

المتنبي   ففرجع  قتل لیحارب 
 وطار رأسھ. 

أنھ   إلى  ؤرخینذھب بعض الم
كثی  دعىا فالحقھ  رون، النبوة، 

أ وسحتى  حمص،  في   سجنر 
 

 
  اءالبق أبي بشرح المتنبئ دیوان
 "ريالعكب

 
_______________ 

و تاب،  حتى  عن فیھا  عاد 
الم  وخرجادعائھ،   ن  سجن 

والضیاع، التش  اشوع رد 
إمارة إلى أخرى، من  ال  تقواالن

أن بھ    قبل  في یحط  الرحال 
سیف بالط  في  لة والد  حلب، 

بین وكان    .انيلحمدا الوحیدُ 
ا شعرَ   ذيلالشعراء  یُلقي  ه كان 

 . بین یدي سیف الدولة جالًسا
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  يناذمھلا تمقاما
_______________ 

  مان الھمذانيالز بدیع
_______________ 

969 - 1007 
 رس/ایران بالد فا

 1007قبل  ف:لیتأ
 صصق بيدأ

_______________ 

، المجلستعني  امة  قالم
ا من  معناھا  لموعظة  ویقترب 

المحا من  وكانأكثر  ت  ضرة، 
صل والمقامات   ةذات  بالناس، 

بھ   اشتھر  فن  بدیع  أشھر 
وذلك   كألنّ الزمان؛   ولأ  ناھ 

ابش وأطلق خص  فكرتھا  تكر 
اشتھر   علیھا االسم، ولھذا  ھذا 

واتبعب الكثی  ھا  منخطاه   ر 
ال عاألدباء  بعدَه.  ذین  اشوا 

المقات بأنّھا  معرف  حكایة ة 
متنوع  موضوعھا    قصیرة، 
الكتابة   في  التفنن  على  وتقوم 

األمث،  واإلنشاء ال وسرد 
شخصیة والحكم وتصویر   ،

الخفیا والروح  فة  لبطل، 
البا  وبلسواأل لمتأنق،  ارع 

اومقامات ب فیھا من  دیع  لزمان 
وحسن   وجمال التألیف  الطبع 

البامثل  الفن    ة،غدادیلمقامة 
 

 

 
_______________ 

 .والمضیریة  والقریضیة،
الز بدیع   مان في مقاماتھاخترع 
بن  ى  وھما عیسبطلین متخیلین  

اإلسكندراھش الفتح  وأبو  ي،  م 
ام  سى بن ھشجعل من عییُث  ح

 ً من  للمق  راویا وجعل  امات 
مغام بطالً  لھا،  اإلسكندري  راً 

ونھ البطل إال أّن وبالرغم من ك
یال  عبدی لم  عزمان  لى  حرص 

في   المقإظھاره  وال  اكّل  مات، 
في  ی الزمان  بدیع  أسلوب  ختلف 

في  أسلوبھ  عن  المقامات 
أنّ الرسائل عدا  فیھا الرسائ  ،  ل 

ذات    اماتالمقبساطة وحریة، و
اوف  .خاص  سیاق ات  لمقامي 

الشثإك استخدام  من  عر، ار 
یان وال تخلو من والوصف، والب

تأثالفكا فیھا  ویظھر  بھة،  ع  یدر 
ال بالثقافة ھمذانالزمان  ي 

 فارسیة.ال

 

 الكتب المقترحة

26 

 

 

  بشریةمة الالمقا
_______________ 

  انيالھمذ انیع الزمدب
_______________ 

969 - 1007 
 د فارس/ایران الب

 1007 لبق تألیف:
 صقص يأدب

_______________ 
 الزمان  بدیع  اتامقم  من

)  بشریةلا  المقامة(  الھمذاني
  اسم   العبدي  عوانة  بن  بشرو

  الھمذاني   عالبدی  عھاختر
  ة ص ق  لھ   وضع   لشاعر

أ أسد،    ھرض تعانھ  خالصتھا: 
ذاھو البنة ھو  مھرا  یبتغي  ب 

لھ،   أن  اشتوقد  عم  علیھ  رط 
اقة مھراً من نوق  یسوق ألف ن

ر في  بالسیید ھالكھ  یر  ةخزاع
ملیئة  طریق وعر   ، المخاطربة 

  وكانت  ،الطریق قابلھ أسد فيو
وقتلھ؛    دةالقصی لألسد،  فثبت 

أختو سماا  خاطب  البدیع لھ   ھا 
 

 
_______________ 

 :لعھاطمتھ قصید(فاطمة) ب
لَوْ فَاطِ أَ  َخـْبـتٍ   ُم  بِبَْطِن    َشِھدِْت 

 ْبُر أََخاِك بِْشـَرا َوقَدْ الَقى الِھزَ 
لَـَرأَ اً ذإِ  زَ   ْیتِ   لَـیْ لَـْیثـاً  ثـاً اَر 

 ْبـَرا َراً أَْغلَباُ القـى ِھـزَ بْ ِھزَ 
عَ  أحجم  ثم  ُمھْ تَبَْھنََس  ِري  ـْنھُ 

 ُمْھـَرا ْرتَ ُعقِ َحاذََرةً، فَقُْلُت: مُ 
إِنِّـي  َظھْ   قَدََميَّ أَنِْل   األَْرِض؛  َر 

 َظْھَرا ْرَض أَثْبََت ِمْنكَ َرأَْیُت األَ 
لَھُ  أَبْ قَ وَ   َوقُْلُت  نِـصـاالَ ـدَى  دْ 

ً  دَّدَةً ُمحَ   ُمـْكـفَـِھـراG  َوَوْجھا
ِغـیلَ یَُكْفـكِ  یَدَْیھِ ـُف  إِْحـدَى    ةً 

 َرى ُوثُوِب َعلـىَّ أُْخـُط للْ سُ َویَبْ 
بِِمخْ  ـاٍب َن  ِدّ َحـَوبِــلَـٍب  یُِدلُّ 

  َجـْمـَراَوبِاللََّحظاِت تَْحَسبُُھنَّ 
یُمْ  َماَوفي  الَحِدّ  نَاَي  ـى  قَ بْ أَ ِضي 

 ـَرا ثْ ـوِت أُ ِھ قِراعُ المْ ْضِرببِمَ 
 ) م مالكاھیإبر(
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  لمؤانسةاإلمتاع وا
_______________ 

 يأبو حیان التوحید
_______________ 

922 – 1023 
 1023قبل : تألیف
 نثر  أدبي

_______________ 

حی فوحیدلتا  ناأبو   یلسوفي 
وأدیب م  متصوف،   نبارع، 

ال الھجري،  قأعالم  الرابع  رن 
أكثر بغداد   عاش  في  أیامھ 

ینسب.   اإلمتاع  وإلیھا 
األدبیة  لمؤانسوا الدرر  من  ة 
خال وھو    لفھاتي  حد  أ یعد  لنا 

و  أھم فيما  المدونة   رد 
وأحد    لتراثیة العربیة.السردیة ا

المھمة   التاریخ  المصادر  في 
اإل كتاب  يمالسالعربي   .

می سبع  روي  في  جرى  ا 
قضاھا لوثالثین   حیان    یلة  أبو 

منادم في  الوزیر  التوحیدي  ة 
العارض، هللا  عبد  وزیر   أبي 

الدوصاصم عضد  م  ابن  لة 
الب جم ویھيالدولة  عھا  . 

وأھدالتوح ء الوفا  اھا ألبيیدي 
محمد  بن  محمد  المھندس 

وصلھ  البوزجاني   الذي 
أبي وھو    بالوزیر  هللا.  عبد 

 أبو   طلبمع    ء.زاجأثالثة  
 

 
_______________ 

أبي  وفلا من  یقص ا  أن  حیّان 
دا ما  كل  وبین  علیھ  بینھ  ر 

فأ حدیث  من  أبو  الوزیر  جاب 
طلبحی ونزل    ان  الوفاء،  أبي 

وحكم  على یدھ،  أن  ّون  فضل 
كل  عل  لیشتمل  ذلك دار  ى  ما 

دقیق   من  الوزیر  وبین  بینھ 
مو فكان  ومر،  وحلو  ن  جلیل 

انسة"  ؤملاوذلك كتاب "اإلمتاع  
بأسلوب  وحیدالت  ھصاغ أدبي  ي 

وراقتمم توثی  ،ع  على قة  حیلنا 
والت كانت  األفكار  التي  مثالت 

الن لدى  زخسائدة  في    من بة 
حكایات  التوح تضمن  یدي. 
ورؤى   ،صیصوأقا أفكار 

وف ب الكتا  جض.  صوفیةلسفیة 
ارب الفكر والفن والعلم  بكل مش

وشامال وج وخصبا  متنوعا    اء 
األ بین  مزاوجة    ق الخففیھ 

وحدیث  وبین  والمجون   الغناء 
 ة والثقافة.بیعوبین الط السیاسة
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مجالس  عرائس ال
  قصص األنبیاء  في

_______________ 

 أبو إسحق الثعلبي
_______________ 

 فاة)(الو 1035
   انبالد فارس/ایر

 1035قبل ف: یتأل
 أدب فولكلور أدبي

_______________ 

  اء، األنبی  قصص  یقص  الكتاب
 ألنھ  ونثیرالك  دهبعویست 

 وبھذا.  ترافابالخ  مشحون
 قدیمة  كثیرة  بكت  عن  زیمتا

 قصص  تتناول  دیثةحو
  ما   یقص  ئسفالعرا  األنبیاء،

  الناس   یتداولھ  كان
 ابكت  وفھ  والقصاصون،

 بامتیاز  أدبي فولكلور
 ) يولحجاف اعار(

عالم   التفسھو  القرآني،  في  یر 
تفسیر  عالثّ شتھر  ا بعملین:  لبي 

قصص  ف  وكتاب  ي،لبعالث ي 
یر األخصف  األنبیاء، وقد تم و

مب عمل  الخیاأنھ  الشعبن   يل 
لم تم  صمم  والترفیھ.  لتعلیم 

من الروایات وفقًا  تنظیم العدید  
لألنبیللت التاریخي    ، ءاسلسل 

عبارة   تووھي  ضیحات  عن 
الل  كان   تيلامصادر  نفس 

 

 
 

 
_______________ 

أصبح طبريالستخدمھا  ی وقد   .
المجال   المصدر س  عرائس 

األنبیاء   لقیاسيا   لقصص 
عمل  إلى  میة،اإلسال  جانب 
على  ئيالكسا   كتاب عكس  . 

التفسیر    الثعلبي ھذا في  ُطبع 
المجالس)  اب  الكت ة  عد(عرائس 

 مرات.
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ي  ف  مةامطوق الح
  ف الّ األو  ةلفاأل

_______________ 

 ابن حزم 
_______________ 

994 – 1064 
 سدلناأل

 1022تألیف: 
 بيأد

_______________ 

حد أكتاب طوق الحمامة یعتبر  
ا تناولت  أشھر  التي  لكتب 

التارموضو عبر  الحب  . خیع 
شھرةً و اكتسب  واسقد  عة  

إلى في  لغا  ةعد  وتُرجم  ت 
ابن    المشرق ألَّفھ  والمغرب. 

ألندلسي قبل حوالي ألف  حزم ا
نزو عند  عام  صدیرغالً  ٍق  بة 

أن یصن منھ  لھ محب طلب    ف 
نیھ ومعا  لحبة الةً في صفرسا

یقع   سبابھأو وما  وأعراضھ، 
سبی على  ولھ  الحقیقة. فیھ  ل 

ابن   ً انتھج  علمیا منھجاً    حزم 
تقسیم  ثبح في  لة. حیث الرسایاً 

إ ثالث قسیمتلى  عمد  إلى  ین ھا 
ال أصول  في  عشرةٍ  حب،  باباً: 

أعراض   في  باباً  عشر  واثني 
وصف المحاتالحب  مودة ھ 

وستةٍ  ات  اآلففي    والمذمومة، 
 تمھا واخت  الحب،  لىع  ةل الداخ

 

 
ابع بریدي بن حزم في طا(
 )سباني في ذكرى ألفیتھإ

_______________ 

قبحفیھمث  حدت  ببابین عن   ا 
التعالمع وفضل  وھو   فف.صیة 

المح أن  یعتمد یرى  ضروب:  بة 
ال طوق  على  كتاب  حمامة 

ابن حزم  قصٍص وأخباٍر شھدھا  
ترب  نُقلت  أو قد  أنھ  ذلك  ى  إلیھ. 
واري  والج  ساءالنٍة تزخر ببیئ  في
أن   نمھنَّ  و فكان  وأدّبنھ  علّمنھ 

عل أسرارھنَّ اطلع  من  الكثیر    ى 
المتعل إلى ھب  ةقوالخبایا  وھو  ن. 

یزخذل من  ك  بالكثیر  یات  باأل ر 
الت حزم  الشعریة  ابن  صاغھا  ي 

على   في   فكرةٍ.شواھد  واألخبار 
بینالرسالة   لمتعة ا  تجمع 

لسي ألندوالتعرف على المجتمع ا
عصره،   كذلدھشوال في  ك؛  ة 

أكثعول طوق   رل  كتاب  أفكار 
ابن  لحمامة جدلیةً،  ا ھو ما ذكره 

من یكون  حزم  ال  الحب    ال إ  أن 
  واحد.لحبیبٍ مرةً واحدة، و
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  غفرانلة ارسال
_______________ 

 أبو العالء المعري
_______________ 

973 – 1057 
   سوریا

 1033لیف: أت
نثر وخواطر   -ملحمة  بيدأ

 یة وفنیة نقدیة أدب
_______________ 

غ وقد بل  يلمعرا  ءالعأبو الھ  كتب
  .تین من عمرهالس
في  كت  اھذ مؤثّر  التراث اب 

والب والاألدبي  فأبو  الغي  نقدي، 
الشا المعري  والناالعالء    قد عر 

  ة قصیرة من صدیقھ رسال  یتلقى
ض  بععن  ھا  فی ارح یسألھالق  ابن

ا أبو    غویةللالمسائل  فیجیبھ 
برسالة حیث    العالء  الغفران 

صد ویتخیل  القارح  ابن   دقیقھ 
العالم  ھذ إلى  حیث    اآلخرب 

أھ ایقابل  الشعراء  جنة  لل  من 
والنق والبالغیین  اد  والمفسرین 

من  النار  أھل  إلى  وینتقل 
واال والنشعراء  لبالغیین  قاد 

ویجرى   رات  حوا  معھمأیضا، 
روا مسرح  نص   في  نقدیة ي ئي 
الجنة    شیق عوالم  إلى  یأخذك 

وما لك  بینھما،  والنار   وینقل 
م  شھدالم أوصافھ   الخی  عبكل 

 

 

  
   ، تونسدرسیةبحوث م

_______________ 

أخّ  ھذه    اذ.مدھش  أثّرت  وقد 
ب العالمیة مثل في اآلداالرسالة  

اإللالكومی لدانھیدیا  تى؛ ة 
ون  ملت  لجونوالفردوس المفقود  

 )بدرانمحمد . (لكوغیر ذ
وأدیب    فكر موشاعر   ونحوي 

الدولة ا لعباسیة، ولد  من عصر 
في ف  وتوفي  النعمان   يمعرة 

إدلبافمح ین  ھبـر  لُقب.  ظة 
أالمحبس العمى    حبسمي  ین 

قد ومحبس   ألنھ  وذلك  البیت 
ا من  اعتزل  عودتھ  بعد  لناس 

وفا  م1009بغداد   كان    . تھحتى 
الذكعلى   من  عظیم  اء  جانب 

االفھو وتوقد    ال   كانر،  اطلخم 
الل من   محیأكل  ینتجھ  ما  وال 

 .ض وعسلسمن ولبن أو بی
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و لزوم  أ اللزومیات
  زملیما ال 

_______________ 

 أبو العالء المعري
_______________ 

973 – 1057 
   سوریا

 1057قبل  یف:تأل
 قد شعرشعر ون يأدب

_______________ 

  وال   فیھ  مدح   ال  متفردا  دیوانا
 الفكر  لھالخ  وانتقد  رثاء،

  ل رجا  وتزمت  سائدلا  ينالدی
  ة فورعملا  ھتایبأ  نم.  ینالد
  خصصت   قد  الغر  ھایأ":  ھقول

  عقل   فكل  لنـھ؛سأفا..  بعقل
 "نبي

الكت بمھذا  ھو  دباثاب  یوان ة 
تي ه الشعارجمع فیھ المصنف أ

حرف   لبد  فینھا حرقافیتالتزم  
أن    واحد القافیة  في  المعتاد  إذ 
وھو  تكو واحد  حرف  على  ن 

المعراألخی فالتزم    ال   ما   ير، 
اعتی من  الزم  لحرفین  ماد 

ا  ریناألخی قافیة  من  لھ،  لروي 
الكتاب ترتیبا   ألفبائیا  وقد رتب 

اللزومی القوافي.  ات حسب 
أ تعبیرا ال  عمأكثر  المعري 

رؤیة  فكره    نساناإل  عن  في 
  سفیةالفلرؤیة لك اوتلتھ، وتأمال

  
_______________ 

كطبیعة  على   شذرات  شكل 
ممنالشعر،   فلسفة  ة  جھولیست 

ك  ریةنث عند  الفكما  السفة. ل 
فوالتز ایم  تكھا  أن  ون لمعري 

تشمل القافیة على حرفین، وأن  
،  أشعاره كل حروف لغة الضاد

یلح مقھوما  والضم  ا  الفتح  ن 
ل  كون،والسوالكسر   كان  كل  إذ 

باسحر عة أرب  أللف،ااء  تثنف 
المضمومة ف فللباء  صول: 

فصل،    فصل، وللمفتوحة 
وكذلوللمسكور آخر،  فصل    ك ة 

ابالل ھذا  و  ذا.وھك  لساكنةء  في 
كان    ذإ.  رة لغویةمقد  ىعل  اللةد

في اللغة   المعري من المتبحرین
وك فیھا..  من   انوالمتفقھین 

ال  فینارالع إنھ  ألسرارھا.  بل   
أ الالضالعین  برز  من  نحو في 

اویعتب  رف، الصو عض من  لبره 
العربیة، أذكى وأمھر النحاة في  
من   حاب صأ"ویعتبرونھ 

قلیلة    ةفئي  ھو..  "العروض
في    نكةالعارفین بح   ا بعضینالھ

 . لنحو والصرفا
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 رسالة المالئكة
_______________ 

 عريالء المالعو أب
 _______________ 

973 – 1057 
   سوریا

 1057بل قتألیف: 
 نقد أدبي أدبي

_______________ 

المعريو  أب  دول م  العا  العالء 
م  .ھـ  363م.    979 عرة في 
فقد  النعم سوریة،  شمالي  ان، 

الرابعة. اسمھ   البصر وھو في 
عباألصلي   بن  بن  هللاد  أحمد   

القضاعي   وخي التنسلیمان 
و جاالمعري،  شعرإلى  ه نب 

ولغویا كبیرا سوفا  ر فیلاعتب  دفق
معر في  شمال عاش  النعمان  ة 

ولُ  المعرة  سوریا،  بشیخ  قب 
مى الع-بسین  المحن  ھیرو
الناسوا   اعتزل   إذ  -عتزال 

وم منذ  الناس  بیتھ  في  كث 
بغ من  المعرة عودتھ  إلى  داد 

وفاتھ.   المَ سارِ "حتى    " كةئِ اللةُ 
األُْختُ  لكتاب  قةُ  ِقیالشَّ   ھَي 

العَرِّ المَ  ة  السَ رِ "  یرشھيِّ 
فِ "ْفرانلغُ ا أَلَّفَھا وھَُو  َطْوِر  ،  ي 

َوضَ  قَدْرً ُكُھولَتِھ،  نَھا   یًال لِ جَ   امَّ
فَنِّ  وأَ ِمن  الرَّ ھ  یَستَخِدُم   .اقيدَبِھ 

العَالِء  أَ  يُّ بُو   ِحَواًرا   الَمعَِرّ
 

 

 
_______________ 

 Gِلیُِجیبَ كِة  الئِ َن المَ بَْینَھُ وبَیْ ا  تَخیُِّلی  
  الت، تَساؤُ   َعنھ  ِخاللِ ِمن  

لُغَِویَّ  َمسائَِل  َصْرفِیَّةً ویُناقَِش  ةً 
اَطَرَحھا   بَْعُض  بة،  لَ طَّ لعلیِھ 

أنْ فَ  یَتَ آثََر  َمعَ     َھذا   ھاعاَمَل 
الَّ التَّعاُملَ  األَنِیَق  األَدَبِيَّ  ِذي  

الُمتْع بَْیَن  عُ    .دةِ ِة والفائِ یَْجَمُع  یُنَِوّ
  أن   لدرجةفیھا  ائِیَّةَ  ْنشاإلِ   أَساِلیبَھ
یَّةَ  یُْرِجُع  َن  ثِیلباحِ بَْعُض ا َھذا أََھِمّ

قِیمةِ  إلَى  الَمسائِِل    الِكتاِب 
إنَّ یَّةِ فِ رْ صَّ ال إِذْ  بِ ھا    ُح  ٍء  ال جَ تَُوِضّ

تَمَ   تََمكُّنَھُ  ْرِف  الصَّ ِعْلِم  كُّنًا  ِمن 
َق فِیھِ   . ینرِ ی َعلى َكثِ ناِدًرا تَفَوَّ
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رسالة الفصول  
  یاتالغاو

_______________ 

 أبو العالء المعري
_______________ 

973 – 1057 
   سوریا

 1057قبل  یف:تأل
 ثرن أدبي

_______________ 

  من   مجموعة  عن  رةعبا  وھو
رساالمعألف  .  المواعظ   لة ري 

التا والغایات  للفصول  م  ي 
إلیص ال  سوى    األول لجزء  ینا 
ماوھا  من ثلثیساو  ھو  ھا  ى 

"الفص وأسماھا  ول تقریبا 
الس محاذاة  في  ور والغایات 

ك"واآلیات مف تلكا  نا.  قوداً اب 
الحموزمن    قبل   وال   ي،یاقوت 

الكتب المفقودة،   یزال في عداد
م جزء  علیھ سوى  عثر  نھ، 

الخطیب الدین  في    محب 
ه من شیخ وراق،  راشتدشت، ا
ھـ 1337سنة    كرمةالم  في مكة

عالء بو اللفھ أأتاب  ول كھو أو
إ منزلھ،  في  انقطاعھ  ثر  بعد 
ح فیما  بغداد،  من  كى  عودتھ 

العدیم ا:  ال ق  ابن  لكتاب (وھو 
یل:  فق  ،بھري علیھ بسبي افتالذ

عارض    السور  بھ  إنھ 
 

 
 حلب تمثال تذكاري ب

 
_______________ 

ً واآلیات تعدیا ع،  وظلماً،  ھ  لی 
لی الكتاب  منفإن    باب   س 

  ول من ء) وأشي  في  المعارضة
ابن ھذھ  علیأثار   التھمة  ه 

(ال في  وجاراه  الجوزي  منتظم) 
في القصر  الباخرزي   )(دمیة 

تاریخ  الذھبي  ادوز الم اإلس  في 
دف التھمة، عن  عوممن  ھذه  ھ 

دیب دمشق في عصره: یوسف  أ
(ت  الب في  1073دیعي  ھـ) 

(ال المنبكتابیھ  ن  ع  يصبح 
و(أوج  حیثی المتنبي)  ري  التحة 

 .ري)لمعن حیثیة اع
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  ندط الزدیوان سق 
_______________ 

 المعري أبو العالء
_______________ 

973 – 1057 
   سوریا

 1057قبل تألیف: 
  شعر أدبي

_______________ 

دیوان  وھ ألبو    ريعش  أول 
الَمعَ  يّ العالء  في  ِرّ نظمھ   ،

یحصب الاه.  م  ابكتتوي  ا  على 
شعر  آال  3ب  یقار بیت  ف 

م على  الشعر  توزع  واضیع 
حاول أن    المختلفة.  المعري 

إ  راشع  میقد ونقفیھ  د صالح 
إلى    ودعوة  لعقل تماد على اواع
تسمیتھ العل عن  قیل  وما  م. 

المثال للدیو سبیل  على  ان، 
مثل  ھي(سقط)  السین    ا م  ثة 

الق عند  النار  من  دح،  سقط 
بفتحو(ال  وسكون  الزاي  زند) 

ھو  ولنا یالعود  ن  بھ  الذي  قدح 
الم أي:  منھ، النار،  تطایر 

الت على  أي:  والكالم  شبیھ 
قد تطایر. ورر الملشكا  هقصائد

التعلقی في  لل  الھیل  تسمیة:  ذه 
یخرج من    ھ شبھ شعره بالنارإن

  أبدع المعري دیوانھ ھذا   الزند.
یزا ما  شرخفل  وھو   ي 

 

 

 
_______________ 

یرة  كان في ح  كلذن  الشباب، إبا
أ سلوشاكا    مره،من  كھ، في 
یظھر  وعقی أبي   فیھدتھ؛  غرام 

بالغریب،   والتصنع  العالء 
لمختلفة، الثقافات  ا  اظفلأل

بالفیافوالتغ والقفار،    يني 
و واعتداده والحكم  األمثال، 

ذم الدھر، والشكوى من  بذاتھ، و
الالزمان،   قة ئفاوالعنایة 

البدیعیة   سیما وال  بالمحسنات 
با  كمالجناس،   أتبدو  ي براعة 

فيالع ا  الء  لمادیات، وصف 
المعن كلیة  وتجسید  ویات بصور 

فقد اللیل   وجزئیة،    وصف 
والنجسرالو ب  والكواك  ومى، 

وسواواأل تنم    اھبراج  بأوصاف 
ثق كبیرة  عن  وقدرة  واسعة،  افة 

في   على المعاني  أدق  صوغ 
 ة وبدیعیة. صور بیانی
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  معجز أحمد
_______________ 

 عريالعالء المو أب
_______________ 

973 – 1057 
   اریوس

 1057قبل تألیف: 
 ردراسة شع ضوعيوم

_______________ 

إلى یك المعري  نظر  ف 
المعري   شرحالكتاب    ؟المتنبي

یجر    يتنبالم  دیوانل قیق تحلم 
ارحلة   العالء  إللمعرأبو  ى  ي 

الودینالمبغداد،   التي  حیة  دة 
ولھ بلداً،  م  واھا  غیرھا  یھوى 

ما الروایات   لكن  علیھ  تُجمع 
كتالتاری أنھ  أھّم    ھافی  بخیة 
التي  ائدقص رؤیتھ حملت  ه 
معاركھ   ة والسیاسیة بعد فیسلالف

فیھا، و الفقھاء  لم تكن  مع  التي 
ا مكانة  حول  لعقل خصومة 

تضّمنت  ن  واإلنسا بل  فقط 
ر  الشعحول  مواجھة  

یب  الطبو  أ  كانء.  والشعرا
(المتن   ) 965  -  915بي 

وع قلبھ  إلى  فحفظ  األقرب  قلھ 
أثره وتتبّع  وافترق قصائده   ،

السلطة  عن  ابتعاده  ي  ف  ھنع
انتقاد   نھكّ ا؛ موقف موأھلھ من 
فقصید ضعفھاتھ  مواضع   ي 

 

 
 

 
_______________ 

والتصدّ  الوقت وھناتھا،  في  ي 
ا   ھسفن على  تجرأ  من  لنیل لكّل 

أب الطیبمن  من  صة  خا  ي 
والیمعّممال ن  ضمیتشیوخ.  ن 

دیوان  "معجز أحمد" شروحاتھ ل
التي ومالحظاتھ  تعبّر    المتنبي 

درة  ؤیر  عن األدناقد  ب س 
واوالف واقھ  منذ أللفلسفة  دیان 

فیھ العاشرة   ونجد  عمره.  من 
إنشا تستوي  قصة  "بلى  ده: 

والورد   ومن  والورد  دونھا". 
سر اون إحدى  في  قولھ  قات دره 
شعلمتنبا من  كي  عزةثیّ ر  :  ر 

تفھومن بیتا:  للیلى ضیلھ    اً 
 أبیاتھ". األخیلیة على بعض
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ق  النجاة في المنط
  تاوااللھی

_______________ 

 سینا ابن 
_______________ 

980- 1037 
   اكستانبزوأ-بخارى
 شرالعان رقل الأوائتألیف: 

   تا یعیبطو فلسفة يعضومو
_______________ 

 المنطق  علم  في  ابكت
وھو    واإللھیات  والطبیعة

كتاب   تناول .  اءفشالمختصر 
سینا شر  ابن  الكتاب  ح  في 

والبرھان المنطع  یضموا ق 
وضح الفرق في  أات ووالطبیعی
 وبین أرسطو.  ذلك بینھ
سینایقرر   المقالة   ابن  في 

اانیثلا  من  عدداً   لطبیعیّاتة من 
ھذا  ب  الخاصة  العامة  االقضای

مال لنھا  علم،  جسم أن  كل 
حیزاً   وشكالً  طبیعي  طبیعیاً، 

  كات رحلا  یعمج  وأنطبیعیاً،  
 ةحرك  عند  تنتھي  الطبیعیة

  حركة   ھي  ة،مبدع  ةدیرمست
السماویة التي ال بدایة   األجرام

 نیة لھا. زما

 
 

 
_______________ 

الثالث  الق  ناسی  ابنیستھل   سم 
كتام  نأ  ولھقب   "لنجاةا"بھ  ن 

اإللھيالعل ع  م  علم  الن  یختلف 
ریاضي اللذین  الطبیعي والعلم ال

ب أحوال  في  عض یبحثان 
 ملعلا  امأ  .زئیةالج  اتودجوالم

 دوجوملا  سردی  ھنإف  يھلإلا
 ملعلا  روحم  .ولواحقھ  قلطملا
 ةقلطملاالعلة    وھ  يھلإلا
 .قلطملا المعلولو
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  تھافت الفالسفة 
_______________ 

 زاليحامد الغو أب
_______________ 

1058 – 1111 
 العراق
 حادي عشر الرن القتألیف: 
 قد نثر فلسفة ون يعموضو

_______________ 

  في   خاض  ميالإس  عالم
  وھاجم   ھاعن  رجع   ثم  الفلسفة

 ھالفختال  الكتاب  بھذا  فةسالفال
  في   الفلسفة  رةدق  حول  معھم

 . ةینیالد حقیقةلا مھّ تف
الم أوائل  من  عارك كتاب 

العق بین  الفلسفیة  یدة الفكریة 
حامد   ھادأب  والفلسفة. أبو 

بلغزاا لنلي  الذع  فة سلفالقد 
والال ویونان  بعد  أعرب  جابھ 

السنی الفیلسوف  ن  عشرات 
من  العربي   رشد  س  ندلألاابن 

دالتھابكتاب "تھافت   فاعاً فت" 
الفلسفة  ع   . فيالفلسوالفكر  ن 
ھذا  غزالي  لا  نلعأ كتابھ  في 

جواب فشل   إیجاد  في  الفلسفة 
بأنھ لطبیعة   وصرح  الخالق، 

أن یع  مواض  ىقبت  یجب 
الاھ فيتمامات    ل المسائ  فلسفة 
 ل والمالحظة، مثاس قابلة للقیال

 
 

 
_______________ 

وااو  بطلا .  لكلفلریاضیات 
بین الالمھ  المسائل  ومن  تي  مة 

مسألیناق ِمن  شھا  لعلم  اتان 
یعي،  یالطب أثرھما  ال  زال 

محیط العلم اإللھي.    الخطیر في
قِ  وأبدیتھ. األولى:  العالم  دَم 

استیةانثلوا المادة  حقاق  : 
أتستحقھ  لل أم ذاتھبوجود،  ا 

غیرھا؟   من    صل تتوبمعاونة 
من   مسائل  المسألتین  بھاتین 

اإللھي اإللھ، :  العلم  مدى سلطة 
إروحد الجنة   وتفسیر  ادتھ،ود 

وو    . عقابوال  لثواباالنار، 
 ) نبیل لشناق(
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 الحریري ات مقام
_______________ 

 يیررحال
_______________ 

1054 – 1112 
 العراق 
 1112قبل تألیف: 

 سرد أدبي
_______________ 

 محمد  بن  علي  القاسم  أبو  ھو
والبصالحریري   اتھ مقامري 
ي تنتمي  تلات امقاممن أشھر ال

فنون   من  فن  الكتابة إلى 
ب  العربیة ابتكره  دیع الذي 

ال وھالزمان  ع نو  وھمذاني، 
ال امن  تحقصص  فل لقصیرة 

الت ویدور ثیلیمبالحركة  ة، 
ش بین  فیھا  خصین،  الحوار 

ألدبیة ویلتزم مؤلفھا بالصنعة ا
السجع  تمتعالتي   على  د 

موالبد ي، الحریر  قاماتیع. 
ال  نظمھا  وقامریري  حمحمد 

یحیى بن محمود  حكایتھا   مبرس
اِبتزاز  ا حول  وتدور  لواسطي 

من الما الحیلة  طریق  عن    ل 
  أبي زیدِ طلھا  ات براممغ  لخال

ی التي   ویھارالسروجي 
لغتھا    الحارث ھمام.  بن 

تخلومسب ال  متینة،  من   وكة 
الت اِسبعض  وقد     لت عمتصنع 

 

 
 

  
_______________ 

وھناك    رس.مدا في المدةً طویلةً 
أحدثت ضجة  یري  للحرت  امامق

العراق   العالم  وواألندلس  في 
تناإلسالمي األمراء    افِس ، 
ن طور  ھ.خسباقتناء  ھذا    وقد 

بإسب روا  انیاالفن  ات  یظھور 
ألول  بیكاریسك.  ال الكتاب  طبع 

م  1809سنة  مرة في كلكتة من  
ریس سنة باي  م، ثم ف1812  إلى

سي) مع  دي ساایة (م بعن1822
من   قام یا  ألمانفي  تخبة، وشروح 

روكرفر بترجمتھا  یدرش  ت 
ترجمة  إلى   األلمانیة  اللغة 

في  1826ة  رّ حشعریة   م 
 ھـ. 1288ق والب يفو ،إرلنجن
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اعیات عمر بر
  یامخال

_______________ 

 عمر الخیام
_______________ 

1048 – 1131 
   بالد فارس/ایران

 1131قبل لیف: أت
 شعر أدبي

 _______________ 

شع مقطوعة  من الرباعیة  ریة 
أبیات یة قاف  فقتتن  أ  إما   أربعة 

األال مع شطرین  والثاني    ول 
ع، أو تتفق جمیع الشطور الراب

القافیة.  األ في  إلنربعة  ى سبت 
 2000ن  م  أكثرام  الخی  عمر

ا  .رباعیة على  لمعرومن  ف 
ال أنوجھ  نظم یقین  من   ھ  أقل 

الخیام رباعیاتتمیز    .200 ت 
سلسة تمس    بلغة  البیان  سھلة 

ال تمایز صمیم حیاة  بشر، دون 
طبق مر  وع  تمع.جلما  تابین 

عاالخ وریاضیام  فلك  ت ایلم 
یكون لسوف  وفی أن  قبل 

ظم حیاتھ في  ش مع، عااشاعر
وسمرق عن  ند  نیسابور  وتوفي 

 . عاًما 83 ناھز الـ رعم
اختأوّ   وھو من  طریقل  ة رع 

   الت عادوم   لمثلثات احساب  
 

 
 

  
ة التكعیبیة  مخطوطة من كتاب المعادل

  طیةجاالت المخرووتقاطع الم
_______________  

الثالثة  الدرجة  من    جبریة 
قطعطبواس بالجبر  لمخروط  ا  ة 

الفلو في  تحدید  فقام  ك  برع  في 
السنو للسلطان التقویم  ي 

الفاهكشمل التقویم  صار  ارسي  ، 
دراستھ   صدیق  لیوم.ع إلى االمتب
مائتین لھ    صصخ  لكالم  نظام

مكنھ  ن بیت المال  وألف مثقال م
  ن اتھم باإللحاد كو.  علمتفرغ للال

إتدعیاتھ  اعرب اللھو   لىو 
ومن  لمجواو حسن صدقائھ  أن. 

طائفة   مؤسس  الصباح 
 .اشینالحش
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  حي بن یقظان
_______________ 

 طفیلابن 
_______________ 

1105 - 1185  
  األندلس
أواسط القرن الثاني  تألیف: 

 عشر
 قصة رمزیة أدبي

_______________ 

 ماع  اإلنجلیزیة  ىإل  جمتر
1671. 

 العرب  الكتاب  أكبر  من
 بن  بكر  أبو  ھو  كرینمفال

  في   شاعو  األندلس  نبا  ،ُطفیل
  حي   یرشھال  بھوكتا  ،المغرب

 أن  ،منھ  تُ تعلَّمْ   وقد  ظانقی  بن
 ھو  األساس  في  األدبي  العمل

 بین  بحوار  أشبھ  ھي  ،ْكرةفِ 
  القارئ   ـ  األخرى  وذاتھ  الكاتب
 ) مالكم اھیربإ( .النبیھ
تحكي بن  حي   روایة    یقظان 

بن   حي  یدعى  شخص  قصة 
وحده،  نشن  ظایق جزیرة  في  أ 

لإلن وعالقوترمز    تھ سان، 
واحالكوب والدین،  توت ن 
في   فلسفیة  ضامینم وشارك 

عدةتألیف من    ھا  أشخاص 
 فكان  رب والمسلمین  دباء العألا

 

 
 

 
 _______________ 

یقظان   أول مؤلف لقصة حي بن 
ا وكتبابن سف  سویلفلھو  ھا  ینا، 

ثم سجنھ،  بناءھا  أ  أثناء  عاد 
ال شھاب  ن دیالشیخ 

أعاد   وبعدھا  السھروردي، 
الفیلسكتاب  ابن ألندا  وفتھا  لسي 

ك  طفیل، آثم  روایانت  ة  خر 
قب من  ابللقصة  النل     . فیسن 

بین ھؤالء  أشھر  إن   مؤلف من 
باسمھ ا القصة  التصقت  ألربعة 

اب لھذه  ھو  كان  وقد  طفیل.  ن 
كثأ  ةیالروا (جون  ل  بیرر  دى 

اإلنل الفیلسوف  یزي، لجوك) 
یصف كتاباً  كتب    یھ ف  الذي 

 العقل كصفحة بیضاء خالیة من
القواع قات لمعوواد  كل 

 الموروثة.
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  افتتھافت التھ
_______________ 

 ابن رشد
_______________ 

1126 – 1198 
  ساألندل

 أو بعد  1180: لیفأت
 فلسفة ونقد موضوعي

_______________ 

أب یعش  رشد، ولید  الو  لم  ابن 
حا أبي  زمن  الغزاليفي  ،  مد 

یتول كل  م  معھ.  في جادل    ما 
فأر  األم األشھنھ  كتابھ  ر  ي 

اتھ ردافت  مباشرة    لتھافت 
الغزالع كتاب  تھافت    يلى 

األ وعلى  بعالفالسفة،  د  رجح 
من  القرن  أرباع  ثالثة    نحو 

ر الذي یتاب األخلكا اھذ  رھوظ
یز وال  أكبر   لاكان  یعتبر 

كر العقالني  لفا  ھجوم شنھ على
تاری في  الحضارة  الفلسفي  خ 

والحال  المیساإل كتاب ن  أة. 
كان  الغزا الشھرة لي  من 

ا والت  حضوروال في  لبیئة أثیر 
اإلسالمیة،الف ن  أحیث    كریة 

رشد  ابن  من  استدعى    األمر 
  ي ذلذلك الرد العنیف والدقیق ا

 ھافت. تھافت الت ه فيأورد
ما   نحو  فيعفعلى  الغزالي   ل 

الفال ابة  سفتھافت    ن رشدیقسم 
 

 
 

 
_______________ 

قسمین الت  افتھ الي    تھافت 
  یتناول عیات)  والطبی  لھیات(اال

العالم  فیھما التشسائل  ي رین 
، من مسألة القدم الغزاليتناولھا  

ألة الخلود، ثم والحدوث الي مس
الكثر   حد، لواا   عن  ةصدور 

صانع   لاالستدالو وجود  على 
وفي  عالا واحدألم،  هللا    . ن 
روحانیة    ثحبیو ثم  السببیة  في 

ال  النفس یراً  وأخ  ودخلومسألة 
الفالسفد  نأ  ىری.  البعث ة  ین 

یقوم  إ اإلیماعلنما  بوجود  ى  ن 
السأتھ و وعبادهللا ببیة  ن مذھب 

ینقضھ    وینفیھ،الغزالي  الذي 
ھإ یوصل نما  الذي  المذھب    و 
 .ة هللاعرفم لىإ
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  ل المقال ما بینصف
حكمة والشریعة  ال

  ال من اتص
_______________ 

 ن رشدبا
_______________ 

1126 – 1198 
  دلساألن

 (تألیف)  1178/1179تألیف: 
تاریخ وفلسفة ونقد  ضوعيوم
  عيماتجا

_______________ 

ن الحكمة بی  فصل المقال في ما
و مقال  ھ  الن إتصوالشریعة م

ال كتبھ  إسالمي  عالم فلسفي 
والفیلسوف ألام  مسلال ندلسي 

ر (إبن  )،  1198-1126شد 
فی وال "یفذي  الھ  توتر حص 
بیزالم والدین"  عوم  الفلسفة  ن 

في   الفلسفة  أن  إلى  ویخلص 
وجھ    الحقیقة (على 

أ  فلسفة  ) طوسرالخصوص، 
ملیس فعات  بل  الواقع    ي رضة 

جنب مع إ  اتعمل  جنب  لى 
 ة.میالفلسفة اإلسال

أن  ابن رشد  یجادل  المقال    في 
المسل ون ملزمن  میبعض 

الف ھذا  وأن    لسفة،بدراسة 
اعتالم یجب    علًماباره  وضوع 

 

 
 

 
_______________ 

أیًضا إسالمیًا.   المقال  یحتوي 
م العدید  العلى  األفكار  فریدة  ن 

ذا  بم  ،األخرى ابن لك تأفي  كید 
یر القرآن  "أن  أجشد  یُقرأ ب  ن 

غ بطریقة  رفیة".  ح  یرأحیانًا 
ثیودور لولیام  باري   ووفقًا  دي 

انسأیو "تنلي  فإن  اغم  مبري، 
والفلألدیاا یمثل ن  سفة" 
للكالس  محاولة" بین  تویكیة  فیق 
 (ویكیبیدیا)  لدین والفلسفة".ا
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  فارضدیوان ابن ال
_______________ 

  ن الفارضبا
_______________ 

1181 – 1234 
 مصر 

 1234ل قبتألیف: 
 شعر أدبي

_______________ 

 بن  رعم  الشاعر  نوادی  یعد
 يالت  الكتب  لأجم  من  رضالفا

  أدري   أكن  ولم  اصغیر  حفظتھا
  یتھا مزور  األشعار  ھذه  كنھ

 تيلا شقةاعلا بأناه أعجبتُ  لكنى
  العشاق   أمیر  فیھا  نفسھ  ىری
 من  العشق  آیة  بحبى  ختُ سن
  جندي   الھوى  فأھل   //  يبلق

  ى تف  لكو:/  الكل  ىعل  وحكمي
 وإني  //  ھأمام  فإنى  یھوى
 دلالع  سامع  فتى  نم  بريء

 ةانیحور  فى  عاشقلا  فھو
 لحّسیاتا  على  تعلو  سامیة

 روحى  معراج  في  والمادیات
 في  َمنْ   كلُّ .  شفاف  نيرانو
  وحدي   اأن/    لكنْ   كیھوا  اكمح

 كَ احم في من بكل
  )د. محمد بدران(

الدین    وأبھو   شرف  حفص 
بن علي  بن  مرشد    عمر 

أالحم  الشعراء   أشھر  حدوي، 
 

 
 

 
المكرمة   ي مكةنسخ ف مخطوطة

   ـ.ھ٨٧٧عام 
_______________ 

في    لبغاالمتصوفین،   أشعاره 
اإللھي   بـ  فالعشق  "سلطان  لقب 

بم ولد  ا  لمو  رصالعاشقین". 
الشافعیة، وأخذ   ل بفقھاشتغ  شب

ثم حال عساكر.  ابن  عن  دیث 
ق الصوفیة ومال إلى ریط  سلك

ر مكةالزھد.  إلى  غ  حل   یرفي 
ا وا أشھر  واعتزل  لحج،  د  في 

م  لك نظھ تعنھا. وفي عزلتبعید  
ھي،  في الحب اإلل  اره معظم أشع

 .عاًما15إلى مصر بعد  عاد
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 عربلسان ال
_______________ 

 نصاريظور األابن من
_______________ 

1232 – 1311 
 مصر 

 1290 ف:تألی
م  عجم موضوعي

  عربيّ  غويل
_______________ 

أبو   بمحمالفضل،  ھو  ن د 
جمال  مكرم علّي،  الدین   بن 

األنصاري منظور   ابن 
ابن اإلفریقي  الرویفعي یتمیز   .

اكو ب  رومنظ ي اللغو  إلمامنھ 
بلغتھ یُحتج  في    ،الذي  ولد 

ول أنھ  وقیل    في د  مصر، 
في  وعمل  الغرب،  طرابلس 

اإلنشاء  دیوا ثم  ھربالقان  ة، 
قضات طراولى  وبعد  بلس،  ء 

مصر،ذل إلى  عاد  وفي  وت  ك 
عمى  نّھ أُصیب بالر أیھا، ویُذكف

معجم في   یُعدُّ  حیاتھ.  أواخر 
الع أشھر  (لسان  من  رب) 

العر ھو ھا، فأطولو  ةیّ بالمعاجم 
لثبم شاملة  موسوعة  عاجم م ابة 

أ من  العربیّة  ھا اظلفاللغة 
أكمل  أنّھ  كما  ومعانیھا، 

ا أُ المؤلفات  مللتي  في  جال فت 
الالل  یمیّز ما    وأھم.  ةعربیّ غة 

 

 
_______________ 

لمعج الم  الكاتب سان  أّن    عرب 
العربیّة   المعاجم  بین  فیھ  جمع 

التألیالخم في  لھ  الّسابقة    ، فسة 
تھھيو ا:  ألزھري،  لللغة  ذیب 

والّصحاح  بوالمحكم ال سیده،  ن 
الصحاح وح،  للجوھري اشیة 

والنھ بري،  غریالبن  في  ب ایة 
ادیالح لعز  بث  األلدّین  ثیر، ن 

  البن   لغةیذكر جمھرة ال  ولكن لم
مع   رجالعدرید،  أنھ  على  ع  لم 

ابن  إلیھ   سلك  كبیر.  بشكل 
ا لسان  في  نھج  منظور  لعرب 
الصّ  في  یث ح  ح،احالجوھري 

في  یالترتعتمد  ا الھجائي  ب 
أبواب  احروف   وبنى  لكتاب، 

الحرف األخیر من   لىع  الكتاب
اني لثول فاالحرف األ  الكلمة، ثم

وأووھك األذا،  ما  بواب  ل  ھو 
بالھمزة،  ی لویتنتھي  سان  ضمن 

من    80.000العرب   مادة 
اا العدد  لمواد  وھذا  للغویة، 

المذكورة في  ضعف عدد المادة  
وكذ بحكثأ  كلالّصحیح،  والي  ر 

ال  20.000 المواد  من  ي تمادة 
وھو   لھ جاءت في المعجم التالي 

 . يمعجم المحیط للفیروز آباد
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  نخلدو بنة ادممق
_______________ 

 دونابن خل
_______________ 

1332 – 1406 
   تونس

 1377تألیف: 
نثر   موضوعي

  اجتماعریخ وتا عيسووم
 يبأدوفكر سیاسي ونقد 

_______________ 

خ تونس   ونلدابن  في  ولد 
عائ إلى  االندلوینتمي  س، الت 

مقاوتن في  جم ل  واع  نأیع  دمتھ 
الجغرافیا لمعرفة  ا مثل 

لعمران وا  واالجتماع   سیاسةوال
الشریعةوك اھتمامھ ذلك  كان   .

والفرق   في شئون الناس  ممیزاً 
طب وتأثیبین  في ئة  بیال  رائعھم 

یؤكذل خلدون  ك.  ابن  ن  أ د 
تتطور  عمتالمج اإلنسانیة  ات 

ً تب معیّ   عا وأسس  نة لقوانین 
یم  للمراقببحیث    ذق الحا  كن 

اعتبر لذلك  قبل.  بالمست  التنبؤ
المؤسا خلدون  ابن  ألول س 

االجت الكتاب    .ماعلعلم  یحتوي 
أ ابن ستة  فیھا  یتكلم  بواب 

ع بإسھاب  العمران  خلدون  ن 
  ولة ر الدموأوالبشري والبدوي  

والمللخالفاو عن ة  وكذلك   وك 
 

 
 (طابع برید مغربي) 

 
_______________ 

الحضري   ھا ورتطالعمران 
الیومیة لمواارھا  وانھی   عیشة 
العوشئو في  ن  ربح  لامل 

خ  والكسب. ابن  أن یرى  لدون 
تطور عام  لعدلا في  مھم  ل 
أھم  حال أحد  ھو  والظلم  ضارة 

اال الحضارة ھ نأسباب  شبّھ  یار. 
حیثنسااإل ب  اھبتطور أن    ن 

ھو  ال القمة  إلى  یذان  إوصول 
ف واالنھیار  أعمار  دوللبالفساد  ل 

 كما للبشر. 
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  ھیةا اإللمیدیالكو
_______________ 

 دانتي
_______________ 

1265 – 1321 
  إیطالیا

 1320 – 1308تألیف: 
 مترجم 

 یةعرش ملحمة أدبي

_______________ 

الكومیدیا   لدانتي إلاتعتبر  لھیة 
ك جانب  ھومیروس  باتاإلى  ت 

شكسبیر    ومسرحیات  الملحمیة
ت لإلسباني  ن كیشودووایة  رو

ما  فانتسر أعظم  نتجھ أس، 
مجال    لالعق في  البشري 

الكولكتاا ھذه  عمل بة،  میدیا، 
أحوال   یصف  ذاتھ  في  قائم 

وز ولكنھ دانتي  ومعارفھ،  منھ 
شك عنیتو  ص،خا  لفي  د  قف 

ویعتكایح بیاتریس  حبھ  ر  بة 
الورق  على  إحیاء    محاولة 

كان  ذكل التي  الصبیة  تلك  رى 
 ن طفالً كاا مذ  عر یحلم بھالشا

التاسعة   في  وكانفي  ھي  ت 
ل زواج    كنھاالقماط،  بعد 

كم یبقسري،  رحلت  ا  دو، 
أواخر الص الثالث    بیة  القرن 

في دانتي  لیظل  رة  سح  عشر 
 ھ رتسح على رحیلھا حتى فّرغ

 
_______________ 

ال ذلك  في  األدبي  عكلھا  مل 
ودالخال ھذا   یایدالكوم.  اإللھیة، 

أض الذي  باالسم  إلیھا  عد یف 
تطببزمن،  ك  ذل بدأت  ع حین 
موت من  عقود  بعد  وت  نشر 
  یت ب  14200تبھا، تتألف من  كا

الشعر أجزاء  من  ثالثة  تشكل   ،
تواك التي  تلك  ھي  ب متكاملة 

دا یتخیّلھ  الذي    في ي  تنالمسار 
الرحل في    ة.حلمیتھ  ظل  دانتي 
العش  ىالمنف السنوات  رین خالل 

توفي  یرخاأل حیث  حیاتھ،  من  ة 
 ً .  1321ام لعا في افي رافین منفیا

الواض أنومن  من   ح  خیبتھ 
ا دفعتھ لسیاسالعمل  التي  ھي  ي 

وضإل فيى  خبراتھ  األعمال    ع 
وكان   المنفى،  في  كتبھا  التي 

الكومیدیا اإللھیة  آخرھا و أھمھا 
  عصره   معارفحوي  ت  تيلا

اإلنسا الفكر  أن نوخبرة  قبل  ي 
 ة لدخا تحوي قصة حبھ ال
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المستطرف في كل  
  ظرف فن مست

_______________ 

 األبشیھي
_______________ 

1388 - 1448 
 مصر

 ،1448قبل تألیف: 
 1855 1ط

 أدبي  قدنوتاریخ  موضوعي
 _______________ 

الدی بھاء  شھاب    نھو  (أو 
حمد بن أحمد م تحین) أبو الفالد

المبن منصور األبشی ، حليھي 
قھ  نسبت أْبشیھ إلى  ریة 

قام  وم. أواي) من قرى الفیّ ْبشَ (أ
ى القاھرة  ل إل في المحلة، ورح 

یر مرة، واستمع إلى دروس غ
البُلقین الدین  درس جالل  ي. 

وولي  والنحو    بة طاخ  الفقھ 
 852. توفي سنة  یھد أبتھ بعبلد
سنة    ھـ، كتابھ   850وقیل  ھـ. 

فن  ستلما كل  من  طرف 
من یعد  الكتب    مستظرف، 

عصره،  عارف  لمجامعة  ال
الم من ؤلف  ضمھ  مقتطفات 

والمعارف،  واآل  العلوم داب 
فن مشتموھو   كل  على    ل 

بآیات   االستدالل  وفیھ  ظریف 
 .ث صحیحةمن القرآن وأحادی

 
_______________ 

األ  حسنة  كایاتحو خیار عن 
كثی فیھ  أودعھ  رونقل  مما  ا 

في   األبرار    یعربالزمخشري 
ال في  ربھ  عبد  وفیھ وابن  عقد 

معدلطائف   منتخبات  یدة  ن 
االك من تب  وأودعھ  لمفیدة 

الھزلیاألمث والنوادر  ة ال 
والدوا واالشعار  لغرائب  قائق 

على  مشتمال  وجعلھ  والرقائق 
وثمانون.  أبو أربعة  عدتھا  اب 
موتاك  وھ   شامل سوعي  ب 
فنأل من  متعددة  ن  وطراف 

والقول   والحكمة    ا مبراألدب 
الفضائل   تنمیة  إلى  یھدف 

في  اإلن نرى ،  النفوسسانیة 
یبتدىء  ا بآیة  البالمؤلف  ب 

حول ثم المو  قرآنیة  ضوع 
الاأل ویلحواردحادیث  فیھ،  ق ة 

بھما الكثیر من الحكم واألشعار  
ریفة، وقد تم تحقیقھ  والنكات الظ

من  و  بوت. والث   لنفعا  في  ةزیاد
الباب السادس،   ،األبواب الملفتة

الذي   في    لھجعوھو  المؤلف 
 األمثال السائدة.
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في   طرعاض الالرو
  زھة الخاطرن

_______________ 

 محمد بن محمد أبو عبد هللا
 النفزاوي

_______________ 
1300 – 1450  
 تونس 

  1434و 1410بینتألیف: 
  سيتعلیمي جن  موضوعي

_______________ 

 جنسي  تعلیمي  كتاب
 )ريالمقي عل(

عبدتألمن   أبو  محمد  هللا   یف   
محمد بین النفزاو  بن  فیما  ي 

بناء    1434و  1410عامي  
عبد  ع السلطان  من  طلب  لى 

سلطان   الحفصي  العزیز 
الكتاب  ت إلثراء  وذلك  ونس، 

ان"ت  رالصغی في  ع  لوقاویر 
 مؤلف.لفس اأسرار الجماع" لن
ك الكتاب  خاطباً  م  انوھذا 

بل لضعفھ  لیس  ألن    السلطان 
ھوالسل طلبم  طان  كتابتھ   ن 

من بدایة كل باب    واضح وذلك  
 ."علم یرحمك هللافي "أ

من  الكت  كونتی بابا    21اب 
المحمودة   الصفات  فیھا  یتناول 

الرجال  والمكرو في   ھة 
 

 
 _______________ 

وأسالنسااو الجماع  ء  لیب 
علیھ،   عینةمال  األطعمةو

ال والصحة م  عقوأسباب 
  .الجنسیة

ھذا   فيیتوفر  معظم    الكتاب 
ماعد  بلدانال بعالعربیة  ض  ا 

ا  مثل   العربیة  لمملكةالبلدان 
على الحتوالسعودیة   ائھ 

وترجم إلى    وعات جنسیة.موض
األومن  الكثیر   روبیة،  اللغات 
با  وعرف اإلنجلیزیة   مسفي 

The Perfumed Garden 
منسیَّة من   یةرق  يھفنفزاوة  أما  

تو المتاخمة ا  نسقرى    لجنوبیَّة 
یذع    للصحراء،   إال ھا  صیتولم 

 لیھا. یخ إنتساب ھذا الشل ابفض
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  اللیةالھ السیرة
_______________ 

 Anonymous مجھول
_______________ 

 رصم
الرابع عشر  رن القف: تألی

تسجیل  ایة)الروواء (األد
 1980ى حتصوتي 

 نقد أدبي  أدبي
 حسین  ابر أبوروایة ج

 عبیةلحمة شم ةریس

_______________ 

ھالل   ة بني ملحمة تصف ھجر
الخرممن د  وخروجھم ة  یارھم 

  نیة في عالیة نجد إلى تونس ور
الحا القرن  عشر  في  دي 

ت  بین  وی. تبلغ نحو مليالمیالد
الھاللیة السیومن    .رعش رة 
ثیرة مثل قصة صص كقرع  تتف
الھاللي   ریماأل زید  أبو 

ش أختھ  یحة  وقصص 
ولدبا  المشھورة حتیال، االھاء 
غانم األموسیرة   بن  ذیاب  یر 

  مرعي ي، وقصة زھرة واللھلا
ھي    .وغیرھا الشعبیة  والسیر 

في   الثقافة  مصادر  أھم  من 
من تراث    ف البالد العربیةأریا

من   نى)(یغوى  یرن  كا  يفھش
سع  ى التاتحر  عشالرابع    القرن

أنغامعشر      م اق  .الربابة  على 
 

 
 

 
_______________ 

الرحمن    عبد اعرشلابجمعھا  
أجلھ  بنودي  اال من  سافر  الذي 

واإ ولیبیا  تونس   اندلسولى 
  1980قبل عام  وتم بالد كثیرة و

جابر  ھا  بتسجیل السیرة مع راوی 
) حسین    -  )1992–1913أبو 

یت  ملیون ب  نحو  فظیحان  ي كلذا
تقساع  1500  في  -شعر   ریبا  ة 

علیاذ على قة  حل  360ى  عت 
العا ً یومم  مدار  إذاعة    یا في 

المرن"ب الشعب"  . صریةامج 
عة  من جام  سجل جون رینولدز

مئابرن عدة  من  ستون  ت 
أا من  للسیرة.لساعات  في    دائھ 

الیونسكو السیرة    2008 صنفت 
ب  نساني الذي یجالتراث اإل  نم
اعلیھ    اظحفلا ثار آلكقطع 

 .سةالنفی
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  لیلة ولیلةف لأ
_______________ 

 Anonymous مجھول
_______________ 

ي  (حوال القرن التاسعلیف: أت
 سع عشر التاحتى ) 850
 قصص  أدبي

_______________ 

فر في  عمل  وبنیتھ   رائھثید 
أرورا  ةناملكا  والمخیلة اه  ءه. 
أ األعمالكأحد  في  ألا  ھم  دبیة 

اللغات،   أكثر  مختلف  وأحد 
احتفاءً  بفناألعمال  ي  الحك   

إلى ل  وتقدیراً  إضافة  انفتاح   ھ، 
افات نصوصھ وتفاعلھا مع الثق

رھا  ثم تأثیبھا    اھاألخرى وتأثر
الحقاً. عز(  علیھا   منصورة 

االكت  ،)الدین جاب  ي  لذاب 
الدھشلعالا وأثار  لم    ھ اتایكحة 

 )المقري يعل( تعة.المم

یت مضمّ كتاب  من  جن  موعة 
ا إالقصص   یتفق  لى  لم  لیوم 

مصدر عن  حالباحثون  یث ھا 
ع قصص أا  نھیقولون  نھا 

دت في غرب وجنوب آسیا ور
الحكایات   ةباإلضاف إلى 

الالشع وتُرجمت بیة  ُجِمعت    تي 
العالعربیة  إلى   صر  خالل 

ف الكتاب م. یعرلإلسال  ذھبيال
 یة في العربي لیاللا أیضاً باسم

 
_______________ 

أن    غةلال منذ  اإلنجلیزیة، 
اإلنجلیزیة دص النسخة  رت 

مھ  اس، و1706منھ سنة  األولى  
ا اللیالي  العربي  "أسمار  لقدیم 

مما   الفكاھة  للعرب  یتضمن 
الطرویور العمل  جُ   .ب"ث  مع 
قِبل    مدى  على من  قرون، 

باحثین من ومترجمین وؤلفین  م
وجنو  ووسط  آسغرب    ا یب 

أفراشمو الحكایات  یقیا.  ل  تعود 
ا والوسطى ون  رلقإلى  القدیمة 
العربیة لكل   الحضارات  من 

والمص  والفارسیة ة  ریوالھندیة 
ما ھو شائع في   .فدینوبالد الرا
صة  لقا   سخ ھي البادئة،جمیع النُّ 

الحاكم  إلطارا عن  ار  شھرییة 
النسخ . بعض  وزوجتھ شھرزاد

أقل    على  تحوي قصص 
ن  مر  كثأ  قصص  وبعضھا على

بأسلوب  األكبر  زء  الج.  1001
 لغاز. أو عرش ةیقبلاو رنثال
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  دون كیخوتھ
_______________ 

 راسابید میغیل دي ثیربانتس
Miguel de Cervantes 

_______________ 
1547 – 1616 
   اسبانیا

 1615و 1605تألیف: 
 روایة أدبي مترجم

_______________ 

طویلةي  وھ نثریة   قصة 
لغة. لم   60  كثر منألت  مجرت
عن  ی الكثیر  ورد    تعلیم نشأة 
والئي  اروال معي،  جاالمدرسي 

عُ  لقرولكنھ  بتعطشھ  اءة  رف 
كت ماالربت  الكتب.   بین  وایة 

  بطل   ،م1615و  م 1605  عام
  –روایة ھو ألونسو كیكسانو  ال

الدون   اً معروف أیضكیشوت، 
د البارع  ت ویشك  نوبالرجل 

مانمن   صاحب  ال  وھو  شا، 
من  ده  نوعمزرعة   یكفیھ  ما 
لی ویغالمال  البقاء   ھین ستطیع 

العمل، یقضي   عن  بذلك  وھو 
في  مع وقتھ  فیقرأ    ةعلاطملاظم 

التفي   تتالكتب  عن  ي  حدث 
خصوصاً  و  ن،رسا فلة واالفراس

الوسطى،  فرسان   العصور 
یركبونأو الذین  ،  الخیل  لئك 

ویقبلونویذب التنانین،    حون 
 

 
_______________ 

ف األمیرات،  یحلم    بحصأأیادي 
یكو فارساً  بأن  فقرر  ن  مثلھم، 

اً صبح فارسی  ما أن  األونسو یوم
فارتلھمث وأطلق  م،  درعاً  دى 

نفس كیعلى  دون  اسم  وت،  شھ 
  جوال في بدأ التسھ ووامتطى فر

المغامرات،   األریاف عن  بحثاً 
التنان  والوألّن  غیر    عمالقةین 

بدأ  إنّھ  ف  ھ، أسر  موجودین إّال في
ھیت الھواء  طواحین    م خیل 

العمالقةاأل والوحوش  .  عداء 
رفیقاً  لھ  كیشوت  دون  اتخذ 

وحین  ھماس أى  ر  سانتشو، 
د جنون  كیشوت  الناس  ون 

و  رغبوا عالجھ،  سموا رفي 
 عود إلىلجعلھ یطات  لذلك مخط

فإّن  .  یرهسر القصة  نھایة  وفي 
كیشوت   أدون  كایعلم  ن  نّھ 

األوان   ولكن    قد ن  اكغبّي، 
یب بحّمى شدیدة  یث أُصات، حف

على  ى  لعمات   وھو  إثرھا 
 سریره. 
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 Hamlet ھملت
_______________ 

  بیرسكش
_______________ 

1564 – 1616 
 انجلترا
 1603 تألیف: 

 مسرح  أدبي رجمتم
_______________ 

حول ھملت  ة  حیمسر  ورتد
 ،یانةوالخ  رةغیالو  فكرة االنتقام

ارك نمدلأسطورة أمیر األھمت  
علیھا  ف ر  شكسبی حكایة بنى 

الذھامل الدنمارك  أمیر    ي ت 
إنجلت في  ویُستدعى   رایدرس 

  والده لیفاجأ اة  الده بعد وفإلى ب
عوالدتھ  بزواج   مھ  من 

عوتنص علیب  ملًكا  ى  مھ 
یأتیھ ھ ثم  المملكة،  اتف  عرش 

لھویتر أ  اءى  مخبشبح   راً بیھ 
أ أن  وق  قده  اخإیاه  علیتلھ  ھ  أن 

وم منھ  لھ  یثأر  تبدأ  ھن  نأن  ا 
البحث   في  الحقیقة  رحلتھ  عن 

 والسعي لالنتقام. 
تعقیدات  تكو  دق صیة شخن 

ما جعلت  ھاملت وت فردھا ھي 
العمل ھذا  أدبیًا    من  فھو عمًال 

الع  ال یبحث   حب ال  رش أوعن 
في و وقفت  التي  المعوقات 

ان ت تقامھ  طریق  منكانت   نبع 
 

 
 

 
 

_______________ 

ھوداخل بسبب  و  ھ  أمور  لیست 
إرادتھ  ةخارج بلغت .  عن 

شك األدبیة  براعة  ذروتھا  سبیر 
ل  عمرحیة؛ فھو قد  سمفي ھذه ال

الن تھذیب  األصلي على  ص 
مجرد  وتحوی من  ایة  حكلھ 

 إلى نص  الوحشیةبئة  دمویة ملی
القارئ في  أدبي رف یع یثیر فكر 

المت  باألمور  ام علقة  لحیاة  غزى 
الموت   ومدى د،  لولخاووحقیقة 

اإلنسانیة، تعقید     العالقات 
 .وحقیقة وجود اإللھ
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  / لحكم المدنيا  في
"مقالتان في  

 ومة المدنیة"كحال
_______________ 

 جون لوك
_______________ 

1632 – 1704 
  انجلترا

  1690 ف:یلتأ
 فلسفة ونقد وعيموضجم متر
المدني (وفق ترجمة  كمحلفي ا
د فخري الى العربیة)، أو ماج

 مدنیة" الن في الحكومة ات"مقال
_______________ 

 ،بللشع  ةسیادلاملخص  
یستخدم ف  اھذ  الشعب  ي الحق 

ا صوى،  لقا  ةرورلضوقت 
والقوانین  اإلجراءات 

تكوالحكوم شرعییة  لم  ن  ما  ھ 
الحقوق   یة اس سألاتمس 

اللألفر لحمایة  اد.  نشأت  دولة 
وتنازل   قوحق قائمھ،  كانت 

د عن جزء من حقوقھ انما الفر
تبقى لالیضمن   بما  ھ من ل  تمتع 

وحریا  كل حقوق  أساسیھ.  ت 
متساووا مستقلون، ن  لناس 

ع  االمتناالناس    ىعل  ویجب
التع حقوق ن  على  عدي 
یراعوا  اآل وأن   قانونخرین، 

 

 
_______________ 

إلىیھد  ذيال  ةالطبیع م السال  ف 
الجن على    البشري.   سوالحفاظ 
الطبی قانون  لكل  تنفیذ  حق  عة 

 إنسان.
ا عقاب  للردع جلنتیجة  ریمة 

الجمیع"    وھ"و یمتلكھ  حق 
  وھو ى تعویض "  والحصول عل 

ھم  وقع علین  م  قاصر فقط على
حق   اكتسبر"  الضر الحاكم 

حیث   األأالعقاب،  قد    ءھوان 
في  تد فكان خل  العقوبة    تنفیذ 
ود  بال جمن  محا جود    ة یدھة 

الحیادیة   الجمیع بتوفر  ین 
  لة.وتحقق مبدأ العدا
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  المقال عن المنھج 
_______________ 

 René Descartes دیكارت
_______________ 

1596 – 1650 
 افرنس

 1637تألیف: 
 فلسفة  موضوعي مرجمت

_______________ 

ال  مقاللا مقالعن  ھو   منھج 
قام    ةالسیر الفلسفیة  الذاتیة 
في بنشر دیكارت  رینیھ  ه 

اسمھ  1637 ھو لا.  كامل 
المتبل  المقا المنھج  بحق  عن  ع 

الم والبحث  بعقل  عن  رء 
ال في  ان  (العنو  ومعلالحقیقة 

 :نسيالفر
Discours de la méthode 
pour bien conduire sa 
raison, et chercher la vérité 

dans les sciences والمقال  .(
یعرف    عن كمصدر المنھج 

لال  ,Je penseقتباس  شھیر 

donc je suisdonc  أنا أفكر")  ،
توجد   إذاً  التي  موجود")،  أنا 
الرف الجزء  العمل.  ابي  من  ع 
ممیالب(  الالتینیة،  في  اثلان 

 كوجیتو إرجو صام، تم العثور
الجعلیھ   األفي    § 7  ،ولزء 

 نيالمدیأحمد  ).ةأسس الفلسف
 لماعفیلسوف، و دیكارتیھ رین

 
_______________ 

فرنسي، یر وفیزیائي  اضي 
بـ" الحبأیلقب  الفلسفة  ثة"، دیو 

فیة  طروحات الفلسألوكثیر من ا
  ت اسا بعده ھي انعك  ءتالتي جا

والتألطروحا ز  يتھ،  الت ما 
خصوًصا   الیوم،  حتى  تدرس 

 ) ال  تأمالتكتاب  فلسفة في 
زال  ما  ي  لذا  م)1641-األولى

الی لمعظم  شكل  القیاسي  نص 
ت  ت الفلسفة. كما أن لدیكارایكل

علم  في  واضح    تأثیر 
نظف  الریاضیات اخترع   اامً قد 

ضیًا سمي باسمھ وھو (نظام  ریا
الالاإلحداثیات   ذي دیكارتیة)، 

النواش األولىكل  ھندسة  لـ(ال  ة 
صاحب    .)التحلیلیة ودیكارت 

تدعى الشھیرمقولة  ال التي  ة 
أ"  :والكوجیت أفكر،  أنا  نا إذًا 

 موجود"
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ق  حقائل ادیوان 
ومجموع الرقائق  

 ر)(شع
_______________ 

 ابلسيعبد الغني الن
_______________ 

1641 – 1731 
 سوریا 
 1888: 1ط، 1731تألیف 

 شعر أدبي
_______________ 

ومجموع  االحق  دیوان ئق 
فا المواجید    يلرقائق  صریح 

وا الربانیة اإللھیة  لتجلیات 
األ وھو  قوالفتوحات  دسیة: 

دیوان   ابالب من    األول 
ي  ف ان الریاحینالدواوین وریح
الحق على م ال  تجلیات  بین 

   یغ والتالوینع الصاجمیع أنو
 (النور حمد) 

 اعیل بن عبدإسمغني بن  ال  عبد
  شقي الدم  سيلبالنا  غنيلا
شام  حنفيلا وعالم شاعر  ي 

واألدب  یدبال مكثر  ن  ورحالة 
ونشأ  من   ولد  التصنیف. 

دم في  قضى  قشوتصوف   .
سنو في   اتسبع  عمره  من 

"التجارب درا كتابات  سة 
ِلفُقھاء  الروحیّ   یة. الصوفة" 

 

 
 

 
 

_______________ 

العا عبر  رحالتھ  تعدّدت  لم وقد 
ن  لبناإلى إسطنبول وي،  اإلسالم

 زیرةوالج  ومصرن  طیسلوف
وطرا وبالعربیة  القابلس  بالد ي 

في استقر  مدینتھ    السوریة. 
 ا. دمشق وتوفي فیھ
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 القدر
 Zadig ou la 

destinée – Histoire 

orientale 
_______________ 

 یرلتفو
_______________ 

1694 – 1778  
 نسارف

  1747تألیف: 
 ایة  ور بيدأ رجمتم

 ترجمة طھ حسین 
_______________ 

ل األصلي  ھواالسم   لروایة 
(Zadig ou la destinée – 

Histoire orientale )  
ھذه الروایة ھي عرض فلسفي  

للمشك والقدر  القضاء  لكاتب لة 
ترجمة الفر فولتیر،  نسي 

حس  طھ  كت األدیب  في ین،  بت 
ا عشلثامالقرن  بطرن  ھذ.  ه  ل 

ھالروای   شاب   ووھ  ،یجزد  وة 
ببامن   یمتاز  الثقافة بل 

تعرض  لحكاو من مة  للعدید 
في  المش والمحن  وطنھ  اكل 

 ى. ر خأوفي بلدان 
األ للقصة والمدخل    لي 

لمحن   والتي البطل  استعراض 
لمنطكلھا   األشیمخالفة  اء،  ق 

الخیر یك  فقد على  بالشر   افأ 
 

 
 

 
_______________ 

لحیرة  ك باقبل ذلیستكان  دائما و
یویق  روبالصب  انعذواإل د دم 

لیا في  عكز  اریتبوأ مالمساعدة،  
الناس،   من    مماقلوب  یجعل 

والحقو الحسودین  .  نیدوجود 
ا إلى لب في نھایتھنقكل سعادة ت

ھ ینقلب  شقاء، وكل أمر لمصلحت
مرما  وكل  ضده. اتب  ارتقى 

حیاة زدیج، یسافر   ھوى. تتقلب
العربعبر     وھنا یة،  األمصار 

ومشاكعرض   القضاء  ر  قدلال 
خك لفیما  الشرقیور  ولتیل  ن أن 
وفھنصوریت لھذه ا  حل  یھا 

بب خلود الروایة ھو  المشكلة. س
جمالاالذات    نقد من    یع نسانیة 

فولتیر مدینھ  جعل  وقد    النواحي.
 . باریسلرحھا رمزاً بابل مس



 الكتب المقترحة

57 

 

 De  عائشرروح ال

l'esprit des lois 
_______________ 

 Montesquieu كیونتسوم
_______________ 

1689 - 1755  
 سافرن

ترجمة عادل  ، 1748تألیف: 
 رتیزع

فكري  يموضوع مترجم
 سیاسي  تنویري

_______________ 

روح  اعت  یمكن كتاب  بار 
 Deة:فرنسی(بال  شرائعلا

l'esprit des loisي  ) مقالة ف
لة، نیاسیالس  النظریة   لمرة شره 

الاألو سي  نفرال  وفلسیفلى 
 ةبمساعد  1748و عام  كی ونتسم

تَنسان"الكا دو  "كلودین  . تبة 
بشك األصل  في  نشر  ل وقد 

لمؤودجزئي   اإلشارة  ھ، لفن 
أعما أن  مونتسكیو  وذلك  ل 
لل تخضع  ان  كانت  إال  رقابة، 

إتأثی انتشر  خارج  رھا  لى 
سریعة  فرنسا بفضل الترجمة ال

األإ اللغات  ى  أمض  خرى.لى 
اً  معان  یرو حوالي عشتسكی مون

والب  يف وقد الحث    شمل   كتابة، 
األمور    تابھك  في من   العدید 

 

 
_______________ 

والحی االجتماعیة    ةاكالقانون 
وضّمنھ   اسةردو اإلنسان  علم 

ھذا  توص  3000حوالي   في  یة. 
مونتسك   الكتاب، عن دافع  یو 

السلطات  فصل  ومبدأ  الدستور 
والموإلغ الرق،  علحافظاء  ى  ة 
.  ونانلقاوالمدنیة    ریاتالح
من  ضخوعة  مجم  سدر مة 

محاوال الكشف  ریة  بشلانین االقو
أصلھا   بظروف  عن  وارتباطھا 

حیالمجتم من  السكان    ثع 
 . ناخوالتقالید والم اتوالعاد

طبیعیة لكل  كما درس الحقوق ال
التاوإنسان   تحكم    يلقوانین 

بالدولة الفرد    أشكال و  عالقة 
ن عاد  النق  ھفتلق .  الحكمومبادئ  

وع ال.  شمال  نالیمین 
  اتفقوا   الیسوعیوننیون وجانسلاف

رفض  ى  عل أنھ  على  مھاجمتھ 
الیسوعیون    ھواتھم  یحیةللمس

 .وبزوھلسفة سبینوزا ف باتباعھ
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 نقد العقل المحض
_______________ 

 Immanuel  نتل كَ نویإما
Kant 

_______________ 
1724 – 1804 

 مانیا لأ
ى  سترجمة مو، 1781: تألیف

   موضوعي مترجم بھوھ
 قد اجتماعي خ ونتاری

_______________ 

أو (  "ضحمالل  نقد العق"كتاب  
ال العقل   ھو عالمة  )صلاخنقد 

تاریخ    يف   انجاز فریدمضیئة و
الفیلسوف  فلسفة.  ال ھو  المؤلف 

كَ   يلماناأل   ویعد   تنایمانویل 
ما أمن   على تك   صعب  بھ 

ایتنا.  قالطاال كتاب  لول 
من  أدانین  می ادین یم ساسیین 

یتافیزیقا  الم  داناسفة وھما میالفل
الطب وراء  ما  ونظریة یاو  عة 

فھ  امأ.  فةالمعر ي  المیتافیزیقا 
من المیدان  الفلسفة    ذلك 

باالمخت خلف   لبحث ص 
تحاول الو فالمیتافیزیقا  جود. 

الأ الشروط  تستنبط  كامنة ن 
المیدان    ماأوجود.    أي  خلف

 نظریةان  یدم   ھوف  يناثلا
ا المعرفة ذلك  وھو  یدان  مل. 

حدبدارس  ھتمی  الذي  ود  ة 
 

 
_______________ 

تنش  المعرفة ھدف وكیف    أ. 
باختصاھاب  كتال ھذا إر  و  جابة 

ھل علم؟  السؤال:   المیتافیزیقا 
الأما   فمعنوان  النقد  كتاب.  عنى 

  ي ھو التقییم. وقد یكون التقییم ف
ك إایة  ھالن یكویجابیا  قد    ن ما 
العقیق  ناھ   تنفكَ   بیا.سل ل  یم 

و المقصود بالخالص.  العقل 
ربط ببعضھا  اء  شیاأل  عملیة 

ة صلیاأل  ةوالكلم  وفھمھا.
التنیلمااأل كان   ية    ت استخدمھا 
ي  تعن  يوھ  Vernunft  يھ
الص  ما كلمة الخأ  یضا الحكمة.أ

من خالصا  بھا    ي أ  فالمقصود 
لى إ  تجربة حسیة ودون االستناد

ال الالخبرة    بل   ةلیمعحیاتیة 
االكم عحنس بقولى  العقل شیاء  ة 
فقط.لا الكتا  نظري  ھذا  ب وفى 
للعقل.   تنكَ   صنعی محاكمة 

ا شاكیا  لیكون  فیھا    تھما. ومعقل 
القاض یكون  سوف    ي ولكنھ 

 نفس الوقت. فيیضا أ
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  ل العمليالعق نقد 
_______________ 

 Immanuel  نتإمانویل كَ 
Kant 

_______________ 
1724 – 1804 
 ألمانیا 

 1788 :لیفتأ
 موضوعي مترجم

 اجتماعي  دتاریخ ونق
_______________ 

الثاني   تن یتناول كَ  في كتابھ 
العملي   العقل  كان قم نقد  ولھ 

ع كتابة قد  في  علیھا  مل 
العقل  أن  تقول  والتي  األول 

ت  یستطیع أن یثب  لص الالخا
اإل وادرحریة  ت دامما  ة، 

ھذه تحتا  قیةاألخال إلى    ج 
 یذاً وبوصفھ تلم  تنالحریة. كَ 

ریحاً للتنویر، یحدد لنفسھ  ص
ً ا أخالقیا على  وبالعث  لتزاماً  ر 

لناموس  ما  عقلي  أساس 
مقال أخال ففي  وعلیھ    قي. 

ادئ المب"  نھاعنوتمھیدي  
لمیتافیزیقا  األساسیة 

رفض   )1785(  "األخالق
أحرا إقامة   رمحاولة    الفكر 

علىخألا   رد الفبة  تجر  القیة 
تقاق  ل ھذا االشث؛ فم لنوعأو ا

یسالبعد بأن  خلیق   لب ي 
 

 
_______________ 

الكلخالاأل  بادئالم تلك   وذلك  یة قیة 
اللذین ھما  اإلطال في رأیھ شرط ق 

النھ عإخالقي السلیم. ومع  األ  مبدألل
كلھا مستقرة  األخالقیة  المفاھیم  أن 

 ً قبلیا كل  ومتأصلة  العقل  . ةی في 
كَ  نقبكتافي    ت ناستھدف  الھ  قل عد 

عل  يلالعم المسالعثور  ذلك  تقر ى 
وإوا حلل و  حھ.یضاألصل 

خالقیة. یرى ألالعناصر القبلیة في ا
ل  تنكَ  اً ضمیراً، إحساسل فرد  كأن 

و أخالقي بقانوعیاً  بالواجب،  ن 
ش وأن  العقل آمر.  یمآلن  یئان 

المتجددین  والرھبة  باإلعجاب 
 تاوامالس  :أبداً   نالمتعاظمی

باالم ملنجورصعة  فم   نا،وقن 
فيا  نقانوالو  داخلنا.  ألخالقي 

ی ما  الشعور رض  تعاوكثیراً  ھذا 
برغبات ولكننناألخالقي  الحسیة،  ا ا 

طل أندرك   من  أسمى  عنصر  ب نھ 
 اللذة. 
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 لحكم لَكة انقد مَ 
_______________ 

 Immanuel  إمانویل كنت
Kant 

_______________ 
1724 – 1804 

 ا انیألم
 1790تألیف: 
تاریخ ونقد   وعيموض مترجم

 اجتماعي
_______________ 

لكة الحكم نقد م  ھكتاب  تن نشر كَ 
یتعلق  الذي    1790ة  سن

. عن أسس لعلم الجمال  بالبحث
كَ  العمل   ت نحاول  ھذا  في 

ا  ھإثبات أنھ ال توجد قاعدة بعین
ی اإلنسان   عیط تسمطلقة، 

حكیطأن  ھا  اسطتبو   ا یً كلًما  لق 
جماموضوعیًا   كائن حول  ل 
الكائن یعني وھ  ات.من  ذا 

ا إمكان  أن  على  لجوھریًا  حكم 
ج ھو  ال  میما  الى  یل   -نتمي 

لى ما  ، وإنما ا-الشمولي  الكلّي  
اإل في  ذاتي  یحدد   نسان.ھو 

تبعًا    تنكَ  الجمیل  ماھیة 
م فعلى  التالیة:  توى سللعناصر 

ھو  یمجلاالكیف   ما  ھو  خلو  ل 
أائالفمن   ك دة.  فالجمیل ا  میً ما 

عمویُ  خصوًصا.  متّع  ال   أماًما 
العالقة بین األھداف  من  حیث 

 

 
 

_______________ 
غائیةودة،  شالمن من    فالجمال 

غایة. مقولة   تنكَ   ناقش  دون 
أیًضا. یرتبط    الجلیل  فالجمیل 

ال بالموضوع  في  الخاص  شكل 
فیك الجلیل  الالش  ونأما  .  لكفي 
ل ھو  جلیالو  جمیلوالفرق بین ال

األ بالم یل  وأن  باشر  تعلق 
ر. ولئن اشمباني بما وراء الوالث

یبعث على الجمیل  المتعة،    كان 
الج یبعلیفإن  الھیبة.   ثل  على 

أ فيوقد  العامة  رؤیتھ  علم    دت 
إحد  الى  آثاالجمال  كبیراث  ة  ر 

للعالم   الجمالي  التصور  في 
في ث حیالشعر،    وخصوًصا 

ك رؤیتھ   ھیف  تنیرى  ضمن 
علفنول التھ  ان  ًمامون   مكحفن 

ال للباللعب  لو طلیق  كما  مخیلة 
یؤكد الیفع  أنھ وأخیًرا  ذھنیة.  ة 

ا حیثالأن  من  ھو  و ھ  نسان 
واشتراعنكی أخالقیة  قیمي    ونة 

أن   من  بد  الغایة یال  كون 
 یقة.یة للخلالنھائ
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تخلیص اإلبریز في  
  تلخیص باریز

_______________ 

 اويطھفع الطراعة رفا
_______________ 

1801 – 1871 
  مصر
 1849: تألیف

 رحالت أدب  موضوعي
 تنویريكر فو

_______________ 

النھضة  أ قادة  في  حد  العلمیة 
طھطا    ولد  مصر. بمدینة 

بصعید  بمحا سوھاج  فظة 
ن  ي سف  ھرزألار. التحق بصم

لبشر  رة.عش  ادسةالس عثھ ح 
إنفر لھاسا  وھناك  ماما  شاھد  . 

ل ما  من  الطھطاوي  یشاھده  م 
ق  قبل الدنیا  من    د وكأن  خلقت 

مختلفةعو  وم علجدید.     ، مارة 
التي  وتقالیعادات   غیر  د 

قوم لیتعلم لغة العرفھا، أسرع  ی
بقلمھ  ویرسم  لیعرفھم، 

كتاباأفكارھم.   ھو    سطر 
 ومعل  يف  "اإلبریز  "تخلیص

الت   فیة راجغوال  یةاریخفرنسا 
واالجتمااوالسی وقف سیة  عیة. 

ل العلوم  الطھطاوي یشاھد فض
ع والریاضیة   ىلالطبیعیة 

وعلى    فأرجع   لھا،أھالمدینة 
 

 

 
_______________ 

ا العصر   لمسلمین فيسبب تقدم 
إ الخلفاء العباسي  اھتمام  لى 

بھا.  ب اشتغالھم  وربما  العلوم 
ا علتحدّث  ة  عبیط  نطھطاوي 
اال س  باری  ھلأل  عیةجتماالحیاة 

األوودر وبھم  وعن الفنیةدبیة   ،
وطبائعھ حب  صفاتھم  من  م، 

مرة  غا ملواالتغییر  وللمعرفة  
ال إلى  وباء  غرومعرفة  نزوعھم 

و العمل  اةالمساوالعدل   وحب 
كیللنساء  واحترامھم وبین    ف . 

اأ یقدسون  باریس  أھل  لعقل، ن 
حكمائھم   عقول  یعتبرون 

أعظماوطب ول  عقن  م  ئعھم 
 ا. منھكى وأذ بیاءاألن
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ساق  لى العساق لا
  ا ھو الفاریاقفي م

في   مأعواوشھور یام وأأو 
  امعجاألو عجم العرب

_______________ 

  شدیاقأحمد فارس ال
_______________ 

1804 - 1887 
  نلبنا

 1855لیف: أت
 أدبیةاتیة ة ذیرس يأدب

_______________ 

الصادر   الكتاب  ھذا  في  یمثل 
م محطة  من   میزةباریس 

النھضوامحطات   ي لفكر 
الكتوبي.  عرال في  ابة منعطف 

نو  یثةالحد وثبة  ل  في  یشّكِ عیة 
بمثاب  األدب، الروایةیعد   ة 

األول اإلطالقالعربیة  على   .ى 
الش كتابات  ضحیة دوقعت  یاق 

ى وحتنع  والموالرقابة    یمتعالت
یالتحر ال  الجیم،  أید  من مرء  اً 

ا إذ  مؤلفاتھ  فقد لخمسین، 
یزال بعضھا،   ال  وبعضھا 

"الساقومخط أما  لى  ع   طاً. 
أُعلا التي  طبعھاساق"  في   ید 

السبع بیرو في  من ت  ینات 
ف  قرنال أكالفائت،  تدخل  ثر  لم 

ال ال البلدان  والسبب  عربیة: 
سی  شك في  الشدیاقریكمن   ة 

 

 
 
 

 
_______________ 

اتھا  جھوتویة  الثور  ةخصیالش
كاتب.  ةالفكری   ا وصحفی  اكان 
أول   اومترجم  اولغوی أصدر 

عربیة بعنوان    صحیفة  مستقلة 
الوكان    وائبلجا ً مثقفاً    معا

ً قالً صدامیاً منوع ماروني  .  اوشا
وبا مرة  حتلوالدة،  من  أكثر  ول 

من طائفة في المسیحیة   في أكثر
أ أن  اسإلى  على  . مسالإلتقر 
ف إنعاش  وجلتري   طةمالا 

ذا ھ  في  سا.نإلى فر  أیضا  ورحل
في أفكاره  أودع  الدین    الكتاب 

والس والمجتمع  سة ایوالمرأة 
حضاري    ءلتقاا  نقطةفالكتاب  

  الغرب.وي العربشرق والبین 
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  مدام بوفاري 
Madame Bovary 

_______________ 

 Gustaveغوستاف فلوبییر
Flaubert 

_______________ 
1821 – 1880 
 فرنسا

(مسلسل)،   1856تألیف: 
 في كتاب  1857
 روایة بيدأ مترجم

_______________ 

الخامس والفي  بدأ  ثالثة  ین 
افلوبیر   روایتھ  ھیرة  لشكتابة 
رائعالتي   روائیة  ستصبح  ة 

الروایات الدخ روائع  من  ة 
ف ال  يالواقعیة    سع اتالقرن 

ة  لمدي اات ھسنو  شر. خمسع
الالزمن استغتیة  فیھا ري    ق 

كتابة    "مدامرائعتھ  فلوبیر 
من  بو .  1856-1851فاري"، 
أجزاء  خأ  ترشن في   فيیراً 

ردریج في ة  باریس  یفودي 
ح  .1856 سیصبح  دث  ھكذا 

شغل   الیومیتافھ  ة الصحافة 
موضوع    لعدّة ھو  سنوات 

األ فلوبیر  وقعت روایة  ولى. 
مدیثأحدا في  في  ر"   ةنھا  ي" 

"بر عامل تزوج    .اي"بالد 
 ةاتفلا  بوفاريل  شار   ةالصحّ 

 

 
_______________ 

"إیّما"،  لشابا غنية  فالّح   ابنة 
أصولھ تربیة    ةرفقیلا  تلقّى رغم 

بین الراھبات.  جیّدة   أحضان 
حقیقة تشف  كت أن  "إیّما" 

الممزواجھ قبولھا،  ا  مستحیل  ل 
ب مليء  الحب  وخیالھا  أحالم 

تبحثوالعا إلثارة ا  نع  طفة، 
عنھ قرأت  في  التي  یات الرواا 

سلسف عالقاتي  ممنوعة   لة 
بزوجھا.    مرضیة كعالقتھاغیر  
زوجةمدام   قصة  غیر   بوفاري 

لكنھ ً أا  مخلصة،  سة  درا  یضا
وھجو القواعد كاشفة  على    م 

ومواقف  الخا المعنى  من  لیة 
  وصف .  الوسطى  الطبقةمجتمع  

أ من  عظیم  عمل  عمال  بأنھ 
م  ترضأحھذا،  ع  الواقعیة. 

المؤلا الفرنسیة  لف  حكومة 
ألی ما لمحكمامام  مثل  بسبب    ة 

الكتاب   أخالقیة  ال  د اكودعتھ 
  .فلوبیر أن یُرَسل إلى السجن
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  عانوأصل األ
_______________ 

 رلس دارویناش
_______________ 

1809 – 1882 
   ابریطانی
مة جالتر 1859 تألیف:

 ھر ل مظسماعیا -العربیة 
 أحیاء معلو موضوعيجم رمت

_______________ 

شھرتھ تكا داروین  سب 
لنظریة  .التطور  كمؤسس 

النظ ألع  ةریتنص  كل ى  ن 
 مانلحیة على مر الزالكائنات ا

من   مشتركةتنحدر   ،أسالف 
باوقا تتضمن قتم  نظریة  راح 

األنماط   ھذه  من  أن  المتفرعة 
التطور  عملی لعملیة   ةجتانة 

باالنت (وصفھا    تخاب) االن قاء 
وكذلالطبیع من  ي،  الصراع  ك 

لھ  أ البقاء  تأثیر  جل  نفس 
ساھم في مختیار الصناعي الاال

للكائنات    ائيقنتاالالتكاثر  
مالحالحیة خالل  ومن  ھ  ظات. 

بدراسة  داروین  قام    لألحیاء 
ل في الكائنات الحیة عن  التحو

وطّور  فراالط  طریق ت 
الشھیرةنظریت النتخاب  ا  يف  ھ 

و  1838عام    الطبیعي مع م. 
الف  ركھاإد یلردّة  التي   مكن عل 

 

 
 

 
_______________ 

النظری  أن ھذه  لم  ةتحدثھا   ،
داروی في   یتھرنظبن  یصّرح 

ن بیرقالم إلى أصدقائھ البدایة إال
لیحضّ  أبحاثھ  تابع  حین  ر في 

على نفس لإلجابة  ھ 
ك التي  یتوقعھا  االعتراضات  ان 

ن وعلى    1858  امع  يفظریتھ. 
أ داروین  بلغ  ھنام  رن  جل  لك 

رسل وولیس، و ألفرید  ر، وھخآ
نظریة  یع على  مشابھة  مل 

على   نھ مما أجبر دارویلنظریت
ب نتائج  ما  بِ و   .ھحثنشر  رْغِم 

لثَّوراِت ِمن اه  ُھھ أَرباُب َھذِ یُواجِ 
و تاٍمّ  فإنَّ    ھُجومٍ َرفٍض  َشِرس، 

یُدِرُك   یةَ العالََم  أَھِمّ  الِحقًا 
ویَمنحُ تَّ ال  لَحظاتِ  تِلك،    ھا نِویِر 

 (محمد محمود)  .ودَ ُخللا
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  البؤساء
_______________ 

 فكتور ھیجو
_______________ 

1802 – 1885 
 فرنسا

 1862تألیف: 
 یةروا يأدب مترجم

_______________ 

،  Victor Hugo فكتور ھیجو
  ر عاشو  ومسرحي  روائي

عام   في  ولد   1802فرنسي، 
عوفي  وت یعد  1885م  افي   ،
عصر  ال في  األبرز  روائي 

تم  الروما فرنسا،  في  نسیة 
العدی إلى    دترجمة  أعمالھ  من 

 .تالغ دةع
أعمالھ أبرز   Lesالبؤساء    من 

Misérables  التي تعد أشھر ،
ف في   رنسیةروایة  تاریخیة 

و عشر،  التاسع  ھي  القرن 
مترامیة    األطراف.ملحمة 

عام   ترشن في  مرة  ألول 
علوحصل  1862 الت  دید  عى 

الجوائزم للعن  وترجمت  دید ، 
اللغات   اللغةمن  بینھا   من 
ذه الروایة على  ھالعربیة. تمتد  

مكثأ صفحة،    1200  نر 
عة سب من فیكتور ھیغو    وأخذت

إلكمالھا. عاًما   تدور   عشر 
 

 
_______________ 

عن الروایة  الحیاة   أحداث 
البائاالجتماعی عاشھا  لتا  ةسة  ي 

بعد   ن لیوناب  سقوط  الفرنسیون 
التي  لثوا  1815عام  في   ورة 

بالفش علیھا  الملك  حكم  ضد  ل 
فیلیب   ث  ی ح.  1832لویس 

ع الروایة  م  لعا  لىتركز 
وتقدّ ال حول  جریمة،  مشاھد  م 

وعالمھ   عالمجتم الباریسي، 
تم خالل    رسمھ  السفلي،  من 

قصة  قصة بولیسیة، تدور حول  
و فالجان،  الرججان    ذي ال  لھو 

بالس ظلماً  علیھ  لمُحكم  دة جن 
بسبب  من    نقدیع سرقة الزمن 

من وتكشف  .  الخبز  رغیف 
تدعى القصة   امرأة  مأساة  عن 

عملھا  ینتفان من  ن  أعد  ب  تطرد 
طفلة   تأنجب   أنھا  اكتشاف  تم

شر بیع  لضطر  فتیةً،  عغیر 
 ابنتھا.   عدةسالمممتلكاتھا 
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  الحرب والسالم
_______________ 

 Leo Tolstoy لیو تولستوي
_______________ 

1828 – 1910 
 روسیا 

 1869 – 1865تألیف: 
 ةیوار أدبي مترجم

_______________ 

تولستو لیو  یكن  أدیبًا    يلم 
ك بل  مصلحا  فحسب،  ان 

كما  جتماعا أخالقیا،  ومفكرا  یا 
أ ألم یكن  أھم  دیبًا عادیًا بل  حد 

في    قةالمع الروسي  األدب 
الـ القر األشھر   یتھارو  .19  ن 
نشر الجزء  رب والسالم"  "الح
حظت    .1865ل منھا عام  األو

  ت تألام  .إعجاب شدیدبالروایة  
عن  دأح الروسي  المجتمع  اثھا 
فیھا    .نابلیونیةال  روبالل الحخ

غزو   لروسیا  نتناول  ابلیون 
واألحدا1812عام   ث  ، 

والعسكریة   التي  السیاسیة 
بین أ  ھاتشعا الفترة  في  وروبا 

روایة    .1820لى  إ  1805
تا عاأدبیة  الشھرة  ریخیة  لمیة 

تر من وتم  للعدید  جمتھا 
 لغات.ال

 
_______________ 

اخأف  سویلكف أفكارالقي   عتنق 
للعنف النیة  السلمالمقاومة   ابذة 

ك في  ذلك  (مملكة  توتبلور  اب 
العمل وھو  داخلك)  الذي    الرب 
مشاھیر   على    القرن أثر 

و    ینشرعلا غاندي  مھاتما  مثل 
فينكی   لوثرارتن  م جھادھما    غ 
اتسم  ال المقاومة ذي  بسیاسة 
للعنال النابذة  یقول   ف.سلمیة 
موم  مس یسرست  ن  أ  بق"لم 
روایكُ  تضاھتبت  في  ا  یھة 

و ھذه لج  تعاالضخامة،  مثل 
من  الف الحاسمة  لتاریخ،  اترة 

المجموعات  ھذه  وتتناول 
وا الشخصیات"  من  قال  لكبیرة 

تولستوي   وفخاترس   صدیق 
صور كام"إنھا  لة  ة الحیلة 

رة كاملة لروسیا نسانیة، صواإل
كامل أن  وصورة  یمكن  لما  ة 

الشع تاریخ  ب  ویسمى 
 ."ونضالھا
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 ب والعقا ةریمجلا
_______________ 

 دوستویفسكي
_______________ 

1921-1976 
   اروسی

  ، الترجمة العربیة1866 :1ط
 )بيدرولا ميسا( 1967
 مترجم

 ةروای  بيدأ
_______________ 

على  والعقاب  الجریمة  تركز 
والمرالص النفسي  ة عضلاع 

لاأل وھو راسكولنیكخالقیة  وف 
ساطا فلب  سانت بق  في  قیر 

ی والذي  خطة بیترسبیرج  رسم 
الضمی عدیمة  مرابیة  من لقتل  ر 

قت قبل  مالھا.   ىیر  لھا،أجل 
یمسكرا بمالھا  أنھ  كنھ ولنیكوف 
نفحریت من  سر  وأنھ  یقوم   الفقر 
ابا األعمال  من  إال لعدید  لخیرة، 

الحی والتردد  أن  الحظ ورة 
خط مبرِر   تللقتھ  یفشلون 

رواروال  القیا.أخ ثاني  یات ایة 
من ویفیسكي  دوست عودتھ  بعد 
ه لخمس سنوات في سیبیریا. منفا

مرحلةوتُعتب في  روایاتھ  أول   ر 
 كتاباتھ.ي ف "جنضو"ال

اتب وك  روائيودوستویفسكي  
وصحفيصص  ق  قصیرة 

 

 
 

 
_______________ 

روایاتھ سوف  وفیل روسي. 
فھماً   للنفس  عتحوي  میقاً 

تمك  یةبشرال تقدم  ثا  اقباً  حلیالً 
اللل الجتماعیة وا  سیةسیاحالة 

لروسی القرن والروحیة  في  ا 
وتتعامل   عشر،  مع  التاسع 

من  متنوعة  مجموعة 
والدینیة.لسلفا  یعمواضال  فیة 

أُ  عام  لیھ  عبض  القلقَي  وقد 
أدبیة ال  1849 لرابطة  نتمائھ 
في    4قضى  وسریّة   سنوات 

الشاقّ  تالھا  األعمال   6ة 
 .كریةدمة العسخالن ت مسنوا
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 Das رأس المال
Kapital, Kritik der 

politischen Ökonomie 

_______________ 

 Karl Marx كارل ماركس
_______________ 

1818 – 1883 
 ألمانیا 

 1867تألیف: 
 مترجم

 اقتصاد وفلسفة  موضوعي
_______________ 

ال"ب  اتك للفیلرأس  سوف مال" 
كس یعد أھم ماررل كا يناأللما

االق للعلوم  تصادیة،  مرجع 
أبرز   من  كواحد  ویصنف 

فالم الفكریة    ي نجزات 
الالعصو یحمل ل  ة،ثیحدر  ما 

وفلسف  أفكار  عن  من  ة 
العمل  لیة،اأسمالر .  وسوق 

إس ماركس  غطت  ھامات 
أھمھا    ة ثالثالنظری مجاالت، 

االق السیاسي،  تنقد  خ تاریصاد 
االقتصكأف واالار  . شتراكیةاد 

اتمخض   النظري   لعملمن 
االقتصاد   الضخم في مجال نقد

“رأس  مؤلف  السیاسي، 
وال الثالثة.  بأجزائھ  قد مال” 

مساھماتزجلا  شمل األول   ء 
ا حلنظریماركس   ةلقیماول  ة 

 

 
_______________  

الا عام، لنقود ورأس  بشكل    مال 
اً في عملیة  یوفي ذلك بحث نظر

الاو  اجإلنتا قوى  ألجور، 
امنتجة  ال   ، تاجإلن وعالقات 
الرأسمالي. و وأما   التراكم 
محوره لا كان  فقد  الثاني  جزء 

الثالثالتب الجزء  وفي   ادل، 
واالعتماد و  بحرلا  جالع الریع، 

ووالتمو الجزء   يف  أمایل، 
لقیمة  د عني بنظریات االرابع فق

ماركس  الزائ كارل  ینشر  لم  دة. 
حیا اتفي  الجزء  غیر  ،  ألولھ 

ال  مول التتوقف  بت  تي ترتضجة 
الكتاب. وقد شھد ذا  ر ھعلى نش

مؤخر االھتمام  عود  اً العالم  ة 
انبالكتاب   ابعد  القتصاد  ھیار 

 العالمي
فنفادشھد  و   ماك  ،2008  تمت  ه 

طب ودتصلی  اعتھ،إعادة  اجھة  ر 
رن قد مرور ما یقارب  الكتب بع

 . ن الزمانونصف م
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  آنا كارنینا
_______________ 

 Leo Tolstoy لستويلیو تو
_______________ 

1828 – 1910 
 روسیا 

 1877/1878تألیف: 
 یةوار بيأد مترجم

_______________ 
كا أھم   من  ةایرو  رنیناآنا 

لروا تولستوي    یویات 
األ1828-1910( دیب  )، 

وعمید الكبیر   باألد  الروسي 
الر فالواقعي  رن  قالي  وسي 

عاعشر.  التاسع     1877م  في 
رأن التي وایتھى  كارنینا،  آنا  ھ 

ف المجتمع  ا  یھكشف  عیوب 
العائلیة الزائفة آنذاك، واألسس  

الروایة عن   ثدحتت ه. لؤالتي تم
الجمی آنالسیدة  قعت ي وتالا،  لة 
حة عصفت  عر جامأسیرة مشا

قد  ا كوإذبحیاتھا.   ان تولستوي 
الزوجیةنالخیا-اختار     -ة 

ً م روایتھحأل  وضوعا إال داث    ؛ 
غ تجاوزأن    ھذا   رضھ 

ُكتبت  ا في  اللموضوع  روایة 
فیھ ا  قتالو تعبر  كانت  لذي 

بة الصناعة وتتحول روسیا بوا
 إلى بلد قوي    ةیعزراة  من دول

 

 
_______________ 

بنشصتاق عجل  مما  وء  ادیا، 
أحدھما عالمین،  بین   صراع 

الذ القومي  الجانب  ي  یدعم 
روسی  یعزز قیمة  كأممن  ة  ا 

واآلخر فمن االیدع  ردة  نفتاح  م 
التوجھ ترتسی  الذي على  ب 

تو  الجدید. ذلك من تولسجسد  ي 
الروای شخصیات  التي خالل  ة 

  من   اجھتویمثل كل شخص فیھا  
من ذه التوجھات المتضاربة. وھ

اھذ تولستوأسمله  یعالج  ي  اة 
واجتماعیة قضای أخالقیة  ا 

تولستو تعمق  في  وفلسفیة.  ي 
الدینیة،االقر من   لمیسولم    ءات 

  األرثوذكسیة یسة  الكنمقاومة  
سیا لھ التي لم تقبل آراء  رو  في
وأعلنت  تولستو فكفرتھ  ي 

ر من  وعند حرمانھ  عایتھا، 
ال رفض  وفق ھ  فند  نةكھموتھ 

 یة.وذوكس الطقوس الدینیة األرث
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  عدو الشعب
_______________ 

 Henrik ھنریك یوھان إبسن
Johan Ibsen 

_______________ 
1828 – 1906 

 ویجرالن
 1883عرض  ،1882تألیف: 

 2008 الترجمة العربیة
 مسرح أدبي مترجم

_______________ 
دراما  كاتب  إبسن  ھنریك 

وقت مبكر    في  حوضووقف بو
ج المرأة، إلى  حقوق  انب 

یاتھ الدرامیة مواقف  تتخلل روا
ج عالیااخالقیة  وقدراً  اً  دة 

بخلجاتوشعلل   النفس   ر 
 انیة. اإلنس

المسرحیة  رلصا  محور في  اع 
تو الدكتور  ستوكمان امھو  س 

طبیب   منصب  یشغل  وھو 
حمامات  في  صحي  ومفتش 

مثالي   وھو  ةلدیالب شخص 
حقوق   عن  .  عالجمیویدافع 

في بلدة  رحیة تدور رحاھامسلا
 .حلیةنرویجیة سا

 
 

 
_______________ 

الم مشاكلستعالج   رحیة 
رئیو،  یةتماعاج سي  بشكٍل 
االستت النزعة  لیة التغناول 

ا وتقدیم  ألصحاب  لنفوذ 
على  ھتمصلح الشخصیة  م 

العامة،  أیضاً    المصلحة  وتعالج 
الب المبالغ   فرتلاوذخ  ظاھرة 

باالق یضرُّ   دیویزتصاد  الذي 
 ا.الدنی الطبقة لخناق على أفرادا
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   زرادشت ملكتھكذا 
Also sprach 

Zarathustra  
_______________ 

 نیتشھك یدرفری
_______________ 

1844 – 1900 
 ألماني
 1885 – 1883: 1ط/تألیف

 شعر و رثنفلسفة/ أدبي رجمتم
_______________ 

ت فلسفیة  روایة  من  ھي  تألف 
أجز بأربعة  صدرت  ین  اء 

من 1885و  1883 تتكون   .
و  سلسلة المقاالت  ب الخطمن 

علتس الضوء  تأط  مالت  لى 
وھي یة  خصش  زرادشت، 

الدیانة  مؤسس  من  مستوحاة 
نیتشھ   .ادشتیةرزال صاغ 

الفل قالب  أفكاره  في  سفیة 
وب وقدم  عریةش  ةغلملحمي   ،

للفض مقاربة  كتابھ  ائل في 
ھ أخذ  أن  إالسانیة كما یراھا  إلنا

للقوة تمجیده  یعد   علیھ  حیث 
صا  من  أوائل  من  وا  غنیتشھ 

ظھرت   . رقخال النظریة الرج
افي   إشارة   لكتابھذا  أول 

التكرارنظلل النیتشیة   ریة 
 األبدي. 

 

 
_______________ 

أفیلسنیتشھ   ناقد  وف  لماني، 
ومعاش  ثقافي، ولغوي ر  لحن 

الالتینی في  واوباحث  نیة.  انیولة 
تأث لعملھ  على  كان  عمیق  یر 

الفكر الغربیالفلسفة   وتاریخ  ة 
ا  الحدیث. رابعة لبعمر 

أصالعشریو كرسي سأ  بحن  تاذ 
ف  في  لغةال بازل  ي جامعة 

عام    ،1869   1879استقال 
المش الصحیةكا بسبب  في    .ل 

واألر الرابعة  عانى سن  بعین 
 العقلیة. واه ق لمكامن فقدان ل
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قي  دیوان أحمد شو
  قیات)لشوا(

_______________ 

 أحمد شوقي
_______________ 

1868 – 1932  
 رصم
 ثم  1888: 1ط

1925 – 1943 
 رعش أدبي

_______________ 

ھي ألمیر   الشوقیات    عمٌل 
أح حوى   وقي،ش  دمالشعراء 

اض راألغآثاًرا شعریةً مختلفةَ  
وعةً من  اف، وضمَّ مجمواألھد
والَغَزل  ئد حول الوصف  القصا

األخی ھذا  ثاء؛  الذي    روالّرِ
زعماتي  ف  شوقينََظمھ   ء  أبین 
الذینورجا  مصر  التھا 

نَت اصع تضمَّ كما  رھم. 
إح ذكرى ایالشوقیات  َء 

الت أعالم  من  اریخ  الخالدین 
اإلنسانیة تھم، قریَّ بعو  بمآثرھم 

خ فیھا شوقي ل  من  كثیرٍ وقد أرَّ
والمناسبات وحكى  األحداث   ،
على ألسنة  كثیًرا من الحكایات  

 حیوانات.  الطیر وال
أ  لمعلایقع   أجزاء،    عةربفي 

یتناو في األول  قصائد  ل 
واالجتماع،والتا  لسیاسةا  ریخ 

 

 
_______________ 

قصائ یتناول  الوصف  الثاني  د 
لھ حول  ك روید  لثالثوالنسیب، ا

ی الرابع  الرثاء،  شمل شعر 
في    دصائق ة  السیاسمتنوعة، 

وباب والت واالجتماع،    اریخ 
الخصوصیات،  اسم  تحت  بوب 

  ت بااسبمن  إلى أنھا تتصل  إشارة
بشو وأسرتھخاصة  وباب  قي   .

وھالحكایسم  با قصائد ات،  ي 
الحی حول  شبیھة  اوتدور  نات 

ودمنة"   "كلیلة  بقصص 
"الفو وباب  نوقصص  تین". 

األطفال،  عنب  خیرا دیوان  وان 
أنتجھ من   عرهبعض شویتناول  
األ الشوقیات طفأجل  فإن  ال. 

أحمد  اصطالحا،   دیوان  ھي 
ايشوق طبع  وقد  طبعة ل،  دیوان 

ثم    1889إلى    1888  نةلى سوأ
ید  ع وزوجم  1911طبعھ مد  عاأ

 . 1943-1925علیھ 
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  ن رشد وفلسفتھبا
_______________ 

 طونان فرح
_______________ 

1874 – 1922 
  لبنان

 1903تألیف: 
  تاریخ وفلسفة موضوعي

_______________ 

النھض أعالم  العلمانیّة   ةمن 
وروائي حص  ،یةربالع افي 

سیاسي    ومسرحي وكاتب 
في و  .عيامواجت الكتاُب 

سلسلةَ  قصیرة  األصل   مقاالت 
 دتھجریفي  نوطنأ حرف اھنشر

بعد سأس  يالت  "الجاِمعَة" ھا 
إلى  طرابلس  من    ھجرتھ 

سنة  یركنداإلس   فراًرا   1897ة 
العثمانیة. السلطنة  قمع   من 

مقدمة ی   باتكلاو تضمن: 
رشد  لوعرًضا   ابن  حیاة 

فلسفیة   ،هاروأفك محاورة  ثم 
فرحب والمص  ین  لح  أنطون 

عبده   ب اتكلاكان    نإو.  محمد 
تاریخیgا  عرًضا  ظاھره  في 

رشد،  ابن    لعقالنیةفیا  وفلس
نداءٌ عمقھ  في  ،نھإف صریح    ، 

ا الشأن    في  نیةلعلمالتبنِّي 
أنطونالسیاسي.   اتخذ   وھكذا 

ابن للتحرر شر  من  نموذًجا     د 
 

 
 

 
_______________ 

و الُمَسلََّمات قتانالذھني  اد 
إو مزااالستقاللیة  یُ ء  عتبر  ا 

واستن دغمائیة.  في  حقائق  د 
فالسفة إلى  ھذا   نواراأل  تمشیھ 

سیالفرنسی وال  و  سو ر  ماین، 
ومن   ومونتسكیو،  وفولتیر 

نان حتى یبني  یرت  ارنس  بعدھم
نكرً ف بین  ا  یقّرب  ھضویا 

الوحد  تالدیانا  ة ویحمي 
نظام   يف  القومیَّة، ظّلِ 
العقالنیة عِ   ،يّ اشتراك ماداه 

من   ذاھ  ُولد.  انیةالعلمو الكتاب 
بین   فكریة  صدیقْین،  مواجھة 

ورشید   أنطون  ،  رضافرح 
ب حت لت  واحوَّ إلى    ن م  دةعدھا 

العقد في  الثقافیة  المعارك   أمتع 
 من القرن العشرین.  لاألو

 الكتب المقترحة

74 

 

طبائع االستبداد  
  الستعبادومصارع ا

_______________ 

 من الكواكبيالرحعبد 
_______________ 

1855-1902 
   سوریا

 1902: 1ط
 تاریخ نقد اجتماعي يعضومو

_______________ 

العرب  روادد  حأ في  النھضة  یة 
ا وأالقرن  عشر،  حد  لتاسع 

 .ر القومي العربيمؤسسي الفك
ستبداد الا  طبائع"اشتھر بكتاب  

االسوم الذي  "تعبادصارع   ،
العربیة في   مند  یع الكتب  أھم 

التاسع عشر التي تناقش  القرن  
اساالرة  ظاھ  يلسیاستبداد 
الدستوریةلابي  وتناد . شورى 

ا عبد  بلغ   لرحمنعندما 
الثانیة والا عشرین من لكواكبي 

كمحر اْلتحق  بجریدة  عمره،  ر 
والحكومیة  "راتالف" كن  ل، 
لدر المقاومة  ألن  د   یھوح  فعتھ 

و ھو  ھشیؤسس  ام زمیلھ 
رسمیة أ  ارالعط جریدة  ول 

  . "الشھباء"دة  عربیة وھي جری
س  تستمر  عشر   ةخمسوى  ولم 

أغلق حیث    سلطات لاا  تھعددًا 
المقاالت   بسبب   العثمانیة 

 

 

 
 

 
_______________ 

ضدھة  قدیالن  .االموجھة 
مناالعتدال"  وصحیفتھ عت  " 

بس  .ذلكك بضبقضى  عة  بھما 
ً بعدھا    خذات  نسجأشھر بال   مكتبا

من بواشتغل  ماة  للمحا العدید 
فكا الرسمیة،  كاتبًا  الوظائف  ن 

المعا للجنة  ثم رف،  فخریًا 
للمقاالتمُ  ًرا  قسم  ئ ر  مث  حِرّ یس 

فخریً وعالمحضرین،   ا ضًوا 
ب  نصالقومسیون. شغل م  ةنبلج

بوالیة  التجارة  محكمة    عضو 
باإلضافة   تولیھ حلب،  إلى 

البلدیة  منصب   .1892  رئیس 
ار  فاس والصیإلى  ن،  لھند 

آس وأفروشرق    وانتقل قیا،  ییا 
مصر  صیتھ وذاع    1899  إلى 

 .بةناك، توفي في ظروف غریھ
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حدیث عیسى بن  
 ھشام

_______________ 

 محمد المولیحي 
_______________ 

1858-1930 
 مصر

  1907: 1ط
 رحالت  أدب رةیس يأدب

_______________ 

رك  شا  مصري  وصحفي  كاتب 
إب البارز  والده  راھیم مھنتھ مع 

  .يالمویلح
ھشام عیس  حدیث  قسمنی بن  ى 

األوسقإلى   یقوم  علىمین،   ل 
األر بین  الصدع  ع نواأب 

اشئة من الكالسیكیة والتقالید الن
الحدیث،الخیال   وأما   العربي 

الثا إضافتھ تم  دفقني  القسم  ت 
الرا الطبعة  في  النص  عة  بإلى 

 .1927لعام 
الكتاب  صفیت باللھجة   ھذا 

الفالساخر والنقد  كري  ة 
ال رحالت    راوي ویروي 

بنعیس ال  ى  اشا بھشام ورفیقھ 
القاھر التعبر  وقعت ي  ة 

ا تحت  الغربي  تألبسرعة  ثیر 
، البریطاني  م االحتاللفي خض

حیمقد تعلیقاً  ً ماً  لمجتمع  ا  
على  القیمع  ارص  یفاوض 

 

 
 

 
_______________ 

أو  فالثقا المستوردة  قواعد  یة 
والقانون لا  السلوك تقلیدیة 

الث"تأخذ    والتعلیم.  "انیةالرحلة 
باریاوي  الر لزیاإلى  ة رس 

العالمالمعر لعاض  ،  1900م  ي 
یلقي   بعین ناقدة    يلیحلمواحیث 

المجتم األوروبي  على  ع 
اإلمبوحدا ودور  یالیة  رثتھ 

 ء العالم.حاأن عمیي جالغربیة ف
ھش بن  عیسى  حدیث  م امّھد 

ثة العربیة الحدی  الطریق للروایة
لت نوعھ  من  فریداً  ناولھ ویعتبر 

اال ر صمل  يعجتماالمنظور 
ا وتحت  في  دالستعمار  ورھا 

 العربي. دبخ األیتار
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  رحمن الناصرال دعب
_______________ 

 جرجي زیدان
_______________ 

1861 – 1914 
  لبنان

 1910 تألیف:
 روایة أدبي

 _______________ 

الرحم"روایة   العبد    " صرنان 
روایات   سلسلة  اریخ تضمن 

تاریخیة ي  ترو،  اإلسالم وقائع 
عھد    حدثت في  األندلس  في 

عبو الناصرالیة  الرحمن  . د 
الخ مؤسس  األمویة، الوھو  فة 

أمیة  تقراھ  فضلوب بني  حكم  ى 
. ورث  فةالمارة إلى الخمن اإل

عن   عبدالحكم  بهللا  جده  ن   
من  أظھره  ما  مع  محمد، 

السیاال والدرایة    ا م  سیة،حنكة 
غیره.لم   أمیر  یعلن   یظھره  لم 

لالخال الحكم،  مجفة  تولیھ  رد 
سنة نوإ عشرین  مرور  بعد  ما 

ومما    م).  929نة  ذلك (سعلى  
إل ھ  ى دفعھ  على  ذه  اإلقدام 

ھو نجاحھ في توطید  ة،  وطلخا
ف األمویین  األندلس.   يسلطة 

عھده قرطبة    في    إحدى غدت 
ونافست العالم،  مدن   أعظم 

وفي  بغداد      . تاتسععظمتھا، 
 

 
 

 
_______________ 

زیدان   وائي ورأدیب  جرجي 
وصحفي  وم أجاد  بل ؤرخ  ناني. 

ة اللغة العبریة فضالً عن العربی
وا فرنسیة  لوالسریانیة 

مجلة  در  صأ.  یزیةواإلنجل
عام   فی1892الھالل  ونشر  ھا ، 

"تارك كتاب  لھ  التمدن  تبھ.  یخ 
اللغة اإل سالمي" و"تاریخ آداب 

مشا و"تراجم   اھیرلعربیة" 
عرق"  شال فضالً    ن وغیرھا، 

تاریخیة مثل  الیاتھ  اشتھاره بروا
وأرمانوسة   كوالممل الشارد 

م  المصریة. أوائل وھو  ن 
الذین  ال في  سمفكرین  اعدوا 

 .میة العربیةلقوا یةنظر صیاغة
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  الموت في فینیسا
Tod in 

Venedig 
_______________ 

 ماس مانوت
_______________ 

1875 – 1955 
 ا ألمانی

 1912تألیف: 
 روایة أدبي مترجم

_______________ 

.  1912رت  صیرة صدروایة ق
بدترجمھ الشاعر  .  فیقوتر  ا 

روائي   حول  تدور  الروایة 
مش اسم ھعجوز  لھ  وضع  ور 

اشنباخ،  جوس مان تاف  استلھم 
ال من  الشخصیة  موسیقي ھذه 

في  وفي  تذي  ر الجوستاف ماھل
ال العام  كتب  ذنفس    مان  ھیف ي 

ف  افریس  .یتھروا  ياشنباخ 
إلى  الروا میونخ  من  یة 
الیة،  البندق ق،  جمال المطلرمز 

تقدمت   والھمومبوقد  السن  ، ھ 
على  بعدم    شعری   اتوب القدرة 

  م. یعوزه اإللھابات    اإلبداع، إذ
و منذ  بھ  إلى  استبد  صولھ 
قوي   توق  ھو  ل  لكالبندقیة  ما 

 . كيیوكالس الالجممطلق 
نظرات فتلتقي  بنظرات   تى ھ 

 

 

 
_______________ 

یبدزی(تاد  قمراھ تجعلھ  و  و) 
الج عن  الذي  كنایة  المطلق  مال 

لم  ال  ىعل. ویبحث عنھ رغم أنھ 
الصبي  دًابأث  یتحد یجد   إلى 

منغمًسا  ال  نفسھ  عاطفة  في 
للداخلالمدم الا ف  رة  .  توازنقدا 

استسلم  األثناء  ھذه  ت  في 
و الكاأخیرالبندقیة    ھ نفس  تباً 
ا الفن  إال  .كولیراللطاعون  ان  أن 

الن منال ھذه  أساویة  الم  ایةھتھي 
ا طاقاتھ  انفالت  لمكبوتة  بعد 

إنھلیس كائن فرداً.  التي    اً  ألمانیا 
على ھا  یفت  تنفلس مجنونة  قوى 

الجم فیالمستوى  بعد،  اعي  ما 
مرحل  یشتعو ة  البرجوازیة 

الحزب   انحطاطھا، بعد وصول 
الا إلى   .1933سنة  حكم  لنازي 

نوبل  ائزة  جعلى  حاصل  مان  
  . 1929سنة    اآلداب  يف
   2.2018 ایدیب یكیو نم ةروصلا

 الكتب المقترحة

78 

 

 
 

  كرى أبي تجدید ذ
 العالء

_______________ 

 طھ حسین
_______________ 

1889 – 1973 
  مصر

، 1914تألیف (أطروحة) 
 1915: 1ط
 بيأد نقد ضوعيوم

_______________ 

ولد حسین  رب  ق  فقیرا  طھ 
یب صغیراً  غة، وأصامدینة مغ

أ بصره  برمد  في  فقده  وانتقل 
في  1902العام    لیدرس 

أظھ حیث  ذكاألزھر   اءر 
كو تمرداً نجابة،  أظھر  ما 

لن  كبیرین. وكل ھذا  ومشاكسة
ھ التالیة التي  تاییفارقھ طوال ح

ثم  المصریة  بالجامعة  مرت 
فبالد في  والعودة نسرراسة  ا 

مصرلا قا  ى  رحلة  ھ  تدوبدء 
یة ثم  الجامع  بالمرات  أعلى ى  ال

في  الوزاریة   كتب وانزرعت 
أثار  ما  منھا  ألفھا،  مھمة 

ماز ومنھا  یاالً،  جأم  علّ   وابع، 
تم ما  ومنھا  ألفھ  ما  جمھ. رنھا 

جعلھ ھذا  أساسیة    كل  عالمة 
الفكر  الع  من العقالني  مات 

  .ینلعشرالقرن ا  العربي طوال

 
 

 
_______________ 

د  تمتع   یزةممأسس مدرسة نقدیة  
والمنیالموضوع العلمي؛ ة  ھج 

أن رأى  ق  حیث  نقدیة أي  راءة 
ی أن  یلزمھا  لع طَّ للنصوص 

عل  حیالناقد  لمؤلف ا  اةى 
والظروف و بیئتھ  تفاصیل 
واالقتصادیسال والثقایاسیة  فیة ة 

العصراسالتي   طبَّق    .دت  وقد 
ف المنھج  ھذا  درالمؤلف  استھ  ي 

المعريال  ألبي یكتِف    عالء  فلم 
ابا لجللسرد  لده، مواف 

من    تھ،حیا   لاصیوتف ترك  وما 
قدَّم دراسة وافیة    آثار أدبیة، بل

ز ومعن  فی  امنھ  من كان  ھ 
أكعانداث  أح على  دبھ،  ست 

ت الكتاب  ھذا  أدبیًا  أفجاء  ریًخا 
 تاجھ.نإوًال لزمن المعري شام
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 الفیزیاء المسلیة
_______________ 

 Jakow یاكوف بیرلمان
Issidorowitsch 

Perelman 
_______________ 

1882 – 1942 
 روسیا 

 1913تألیف: 
فیزیاء   موضوعي جمرتم

 یة) ع(العلوم الطبی
_______________ 

یجعل الشاب    تعلیق: الكتاب
یحب العلم، ورغم قدمھ فما  

 ات لغلبعشرات ا یطبعزال 

 ) جاويحعارف ال(

الم قلسالفیزیاء  ھا  فیلبتأ  امیة 
یاكو  ئيفیزیالا ف  الروسي 

وھو   أدبیات  بیرلمان  مؤلف 
ي  بكتا  اھأشھر  .علمیة

المسلیلفی"ا   ، ة"زیاء 
لذان  سلیة"، الو"الریاضیات الم

الروسیة  رجما  تُ  لغات  من  إلى 
من  ك الثیرة  العربیة. بینھا  لغة 

المحركات   قسم  ة ذاتییعتبر 
ھم  أمن    ةكالحرئمة  داو
التلعناا  كتاب  یناقشھا  يصر 
 . لیةسلفیزیاء الما
مناك الرئیسي  الھدف   ن 

 

 

 
 
 

 
_______________ 

الم كماسالفیزیاء  ذكرھا    لیة 
كت  نمابیرل إثارة  في  ھو  ابھ 

ا تعتبر  و  مي،العل  لخیالنشاط 
ً كثر الكتأن  م    لظواھر ب تبسیطا

 . ةالفیزیاء المعقد
  1882  من عارلماولد یاكوف بی

بیلس قریة  التابعة  تفي  وك 
على  یةالحالبولونیا  ل حصل   .
علود الغابابلوم  معھد م  من  ت 

سانت  الغابات   مدینة  في 
عام   یرلمانب توفي  وبطرسبرغ.  

خالل لما  بببس  1942 جاعة 
لینینجر منحصار  قبل    اد 

 ني. الجیش األلما
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  زجيردة الیاو
_______________ 

 دةیاز مي
_______________ 

1886 – 1941 
 لینان/فلسطین

 1920: 1ط
 یاة ة حسیر موضوعي

_______________ 

  ي م  ةبتاكلا  زاجنإ  ةریسلا  هذھ
 وفرید  متمیز  نقدي  لمع  .ةدایز
األ  ھیف  تزربأ دبیة القیمة 

   .الیازجي دةلور
وردة    ةلبنانیلادیبة  ألا  تمدق

ایًزا ما مملونً   الیازجي ألدب  ن 
ال  .روالشع لھا  فكانت   يریادة 

أواخر یة  لنسائابیة  ة األدھضالن
وأ عشر  التاسع  ائل  والقرن 

أظھرت ال وقد  العشرین،  قرن 
منذ  بن فكریUا  رأت ق  .باصالوًغا 

الشیخ أبیھا  على   األدب 
ك الیازجي،  نظمت  ناصیف  ما 

 أكثر شعرھا في  نالشعر، وكا
ديالمراث لھا  تجمع  وقد  ان وی، 

الورد  نبعنواصغیر     . حدیقة 
  ت ناك  دقفة  ي زیادم  ةبتاكلا  امأ

لألب    یدةحو  ةابن وأم من  بنان 
األصل سطینیة لف   سوریة 

األصلي  .المولد ري  ام  اسمھا 
 ة.دزیا إلیاس

 

 
 
 

 
_______________ 

س تتقن  ولھكانت  لغات،  ا  ت 
  1907في  .  بالفرنسیةن  دیوا

من لبنان  انتقلت مّي مع أسرتھا  
اك  نھرة.  اھالقفي    ةلإلقام

ھا  الثاء جمعت فی الث  أسست ندوة
من فص  -عاًما    ینرلعش  - وة 

وشعرائھكت العصر  عانَت .  اب 
  فى شتھا ُمس تفسیّة أدَخلَ ن حالة َنمِ 
الا بعد   ان.بنلب  عقلیةألمراض 

بین  تنقلت    خروجھا  إنجلتراما 
ومص أعمالھا    ر،وروما  من 

(  باحثة .  )1920البادیة 
جباشتھرت   إلى  ان ربرسائلھا 

 . ل جبرانخلی
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 ادیةالب  باحثة
_______________ 

 مي زیادة
_______________ 

1886 – 1941 
 ناینل/طینفلس
 1920: 1ط

 سیرة حیاة  يموضوع
_______________ 

ل من تناومي زیادة بدQا    تجدلم  
الظاھر األدبیة  ھذه  ة 

  .فذةة الواالجتماعی
المستعار م  سالا  البادیة  ةباحث

ا حفني ة  لمصریللكاتبة    ملك 
بنت اصان المف  عروف  للغوي 

نا وحفني  أدصف،  یبة ھي 
احت اجتماعیة،  ت لومصلحة 

ا في  رفیعة  األدبیة  یلحمكانة  اة 
الواالجتما كانت  تجد   عیة، 

التعناء   عفي  أفكارھاعبیر  ، ن 
في وضوح  اءت  فج نصوصھا 

وجمع  وجزال ورشاقة،  ة 
الفخطاب بین  صاحة  ھا 

لغت  والجمال، كانت    ھا كما 
م وتعد  ع  وسیقيجرس  ذب، 

في عرة  امرأل  وأ تبرز  بیة 
  .لعصر الحدیثالخطابة في ا 

  یادة ز  يم  ةریسلا  ةفلؤمو
مَ أبدعت   ة،  الّصحاف   ل جافي 

ال في  مقاالتھا   صحافة نشرت 
 

 
 

 
_______________ 

تالمصریة،   وقیع  واعتمدت 
ُمستعارة بأسماء  من كتاباتھا   ،  

ال "شجأسمائھا  ة،  یمستعارة: 
رأفت، ك  خالد    وبیا، إیزیس 

كناع السندبارائدة،  البحریة ،  دة 
كاَن   في    اھلاألولى".  دَور 

ُحقوق َعن  الَمرأة،   الِدّفاع 
كاَنت    .لُمساواةاة  وبُِمطالب

َعلى في    ُمتطلعَة  المرأة  تاریخ 
َسبَقت  ال التي    . َسجنھافَترة 

الِكتابة   ِمن  .  والنّدواتأكثرت 
  ي فدي  فى الُمعافي ُمستش  یت تُوف

ع عن  القاھرة  یُ َمدینة  ھز نامر 
ً عام 55  .ا
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  بي الن
_______________ 

 خلیل جبرانان جبر
_______________ 

1883 – 1931 
 لبنان

 1923: 1ط
 عربي) مترجم (لكاتب 

 شعر أدبي
_______________ 

جبر ي  ف  1883ام  عان  ولد 
لببش شمال  وھنري  اجر  ان، 

ك للیعود بعد ذن  بوسط  فتیاً الى
ل مدرسة    بنان الى  في  ویدرس 

ذلكالحكمة وبعد  تنقلھ   ،  كان 
ب ولبنان ن  یالدائم  بوسطن 

وكانت    سریوبا ونیویورك، 
بالسسل كتبھ  عربیة لة 

في  كلیزیةواالن  1920العام  . 
الرابأس جبران  القلمیة،  س  طة 

لجنة في  شارك  یر  حرت  ثم 
وسوریة   الل  خمارس  ولبنان، 

والحی الرسم  كتاب  .  كتابةاتھ 
الكتب  من أشھر  یعتبر    "ي"النب

ا  يالت الكتبھا   ينانلبلشاعر 
، وتم إصداره  یةزباللغة اإلنجلی

ترجمتھ 1923  عام وتمت   ،
خمسإلى   من  لغة، أكثر  ین 

بنشره   ةیبرعدور    امت عدةوق
یتناول  العب  الكتاب ربیة. 

 

 
_______________ 

ف"جبرانتجارب  صة  الخ   ي " 
فیلحا آر یاة،  الشاعر  اءه عرض 
اللفا ختأململسفیة  من    26الل  ة 

ع وردت  نثریة،  لى  قصیدة 
رج یدعى  لسان  حكیم  ل 
عن    يلذا  ،"مصطفى" یرحل 

فیھا  قة  مدین ً سنة منفی  12ضى    ا
د أن  رحیلھ أرا ھ، وعند  عن وطن

المدینیعط ألھل  خالصة  ى  ة 
عن  علمھ   فأخبرھم  ومعرفتھ، 

ا  نب اف جومختل إلنسانیة  الحیاة 
ما.  شعریة  یقةربط أھم   ولعل 

أنا  یمیز لوحا  ھلكتاب    ت یضم 
الت التشكیلیة  ا رسمھ  يجبران 

 وحاتتھ ولكن ھذه اللل حیاطوا
األ  لم شھرة  نفس  ال  معتنل 

لھ واألدبیة  أعمالھ   نجد. 
  الغرب   يفقد اشتھرت  لشعریة  ا

 ب.أكثر من العر
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  الغربال
_______________ 

 یمةیل نعمیخائ 
_______________ 

1889 – 1988 
  لبنان

 1923تألیف: 
 نقد أدبي موضوعي

_______________ 

ھھ مھ  ینع میخائیل  جمع   توجُّ
بی واالفكري  األدب  لفن  ن 

وكتاوال القفلسفة  الغربال  بھ  یِّم 
طبع سنة (َصدََرْت  األولى  تھ 

ی1923 الذي  مدرسة    لشكِّ ) 
لعربي ا  النقد  سیرةمیزة في ممت

الغرباك  یھدف  الحدیث.  لتاب 
یس تصور نقدي مغایر إلى تأس
ج  والدعوة أدب  أن  إلى  دید. 

الھجوم   -ب ھي  تاكھذا ال  غایة
العربي  یعنال األدب  على  ف 
الا وعلتقلیدي  ت  لى  متزّمِ

االتح ر  على  جُّ ثم  للغوي 
من    حاول  -  ةدیالعروض التقلی

عملھ على    دكیؤ  أن  خالل 
اضرور إعادة  إلى    لنظرة 

وإلىظیو األدب  ده نقطرق    فة 
میخائیل ری  فتحة.ن مبعقلیة   ى 

األدب   أن  الحقیقي نعیمھ 
ر سب  یفتھ تنحصر في تناولوظ

ال النفس  حیث ربشأغوار   یة، 
 

 
 

 
_______________ 

تكمن    ى نعیمھأن قیمة األدب لد
قدرت اختراق  في  وكشف ھ على 

وكینو  اإلنسان  نتھ  باطنیة 
نعیمك  حقیقیة.ال تناول  في ما  ھ 

الكتا الغربال  د وقلغة،  بھ 
نسانیة ابتدعھا  إمؤسَّسة  اعتبرھا

من  اإل التواصنسان   ل.أجل 
أمٌر حتمي   ھارومن ثم فإن تطو

ئن  ر اإلنسان ألنھا كاغیت ب  یرتبط
ی لالنحيٌّ   قراضتعرض 

كتلذ  موت.وال في  نلمس  اب  لك 
 Qا متقدًما في التعامل  الغربال حس

  اصل ا أداة توواعتبارھ  غةالل  مع
للوماد واإلنتاة  األكتابة  ي  دبج 

الع تھذمیجب  على  یبھا  ل 
دقة إلعطائھا  ورقة،   وتنسیقھا 

سوى  ألن لیست  مستودع  ھا 
إلىمور بھا  یُرَمز  كارنا فأ  ز 

مة لھا  ثم فال قی   وعواطفنا؛ ومن
یع.  نفسھا  في "لھذا   "الغربالد 

 ة على الشعراء النَظَّامین.ورث
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 Derسحريالجبل ال

Zauberberg 
_______________ 

 توماس مان
_______________ 

1875 – 1955 
 ألماني

 1924: 1ط
 یةوار يأدب مترجم

_______________ 

توما كتبدأ  مان  الرواس  یة  ابة 
ع بعد  1912ام  في  زیارتھ  ، 

في    لزوجتھ والد  مصحة  في 
البداھرتبعادافوس.   في  یة  ا 
ق في  ولكنة،  رصیروایة  ھا 

  ن مل أكبر مع  أصبحتالنھایة  
بكثی أن    رذلك  عام ھا  نشرإلى 

. سنة  12  د عمل دامبع  1924
بطلھا  عن    ةالروای  تحكي بقاء 

الشسئیالر ھانز    ابي، 
مصحكاستر في  في   ةوب، 

ا األلب  التي  لسویسرجبال  یة، 
فق  دخلھا البدایة  كزائر في    ط 
الروایة وقد     ة رصو  شھدت 

من   ازیة  والبرجالطبقة  كبیرة 
سنوات الة في  وروبیة الفاسدألا

الح  يالت العاسبقت  لمیة  رب 
م ت  .)1918  –  1914_  األولى

ف كروایة  العمل  فیة،  سلوصف 
تأ بھا  في مالویوجد   ت 

 

 
 

 
 _______________ 

بل  من ق  اءسومواضیع مختلفة،  
أوال (خاصة الراوي  شخصیات 

ومدیري ن وستمبریني،    ابھتا 
ً یأیة)، ولكن بطل الروا یمتعل  ضا

الص  ھناك من  فحات  العدید 
لمال مرض  نمخصصة  اقشة 
الجمال  ا وعلم  والموت،  لسل، 
 .السیاسةو
 2.2018 ایدیب یكیو نم ةروصلا
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صول  أ و اإلسالم
  كمالح

_______________ 

 زقعلي عبد الرا
_______________ 

1888 – 1966 
  مصر

 1925: 1ط
نقد  و تاریخ موضوعي

 عياتماج
_______________ 

األزھر للشیخ  علي  كتاب  ي 
في    عبد صدر  الرازق 

أحدث ضجة في  وقد    ،م1925
رف  صرم لفكرة بسبب  ضھ 

والد مدنیة  الخالفة  إلى  عوة 
إلى یھدف  و  .لةوالد   الكتاب 

اإل أّن  روحي إثبات  دین  سالم 
لھ دخل  أو بال  ال  سیاسة، 

تشبا ال  لرألحرى  في   ھیع 
السیاسة، أمرٌ یافالس  مجال   سة 

یعود  نیود اختیار ي  للناس 
ومبادئ یروسائلھ  أّن ھ. وھو  ى 

ا الخالفة  نُِسب ل نظام  ذي 
ل في  اإلسمن    یسلإلسالم  الم 

ھو   إنّما  وضع شيء،  من 
وقد أدى ھذا الكتاب   المسلمین.

سیا معارك  ودینیة إلى  سیة 
وقامت   كبار    ھیئةكبیرة، 

في  العلما  مةبمحاك  األزھرء 
 

 

 
_______________ 

تھ من وأخرج  ازقلر ا  ي عبدلع
وفصلتھ   العلماء  من زمرة 

وكان  العمل   شرعي،  كقاضي 
ا  رقرا من  برغبة    ك للماألزھر 

ی الخالفة لكي  استمرار  ضمن 
تر في  إلغائھا  في  كیبعد  طمعاً  ا 

الخال عن  منصب  دافع  فة. 
المفكر من  الكثیر  ین،  الكتاب 

الدكتور  م حسین  نھم  محمد 
وكلیھ العزیز است ،  عبد    قال 

وزارم  فھمي في ال  ةن    حقانیة 
ب زیور  في  وزارة  مارس  اشا 

الظلم،  جاجً احت  م  1925 على  ا 
دافع  لوكذ   د موعباس مح عنھ  ك 

 .  سالمة موسىو العقاد
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 راھیم الكاتب بإ
_______________ 

 ازنيإبراھیم عبد القادر الم
_______________ 

1888 – 1966 
  مصر
 ، 1926/1925تألیف 

 1931 1ط
 روایة  بيدأ

_______________ 

ھذه    اتب بطلكالإبراھیم    ىعان
الت من  الوجداني تشالروایة  ت 

و حیث خاض  فابعد  زوجتھ،  ة 
الالع حب، التي  دید من قصص 

لھ یُقَدَّر  أي  والت  لم  في  فیق 
تامن فھو  من   بیھر  ةرھا. 

ا ممرضتھ  وماري  في    قعلتي 
أھاماغر وتارة  یأنس ،  خرى 

خالإلى   ابنة  تھ شوشو 
من ویستلط یجد  أنھ  إال  فھا، 

لھا،  ی حبھ  في  مجوینافسھ  ن  د 
فآین لھ!  حبھا  في  ثر افسھا 

ساحة من  ذا  ھ  الھروب 
إل العاطفي  ى  الصراع 

وھن بلیلى، األقصر،  التقى  اك 
الس حعیدة  تلك  اللسان  لوة  ذبة 
نھایة   ھولكن  .الحدیث في 

  تي لاسمیرة  ب  ارتضىالمطاف  
ي لم تكن لھ أمھ، والت  اختارتھا

على  ر  لتخط یغلھ   زل بال. 
 

 
 

 
_______________ 

دانیة وجالة  جربتالالمازني  
ا   السائدة   الجتماعیةبالتقالید 

ذلویُ  أسلوبقَِدّم  في  شیِّق    ك 
 .عید عن التكلُّفس بوسل

وعاشني  الماز وصحفر  ي  ناقد 
بأسلوبھ   ري عرفصموروائي  
رسة  دممن  جھ  خربعد ت  .الساخر
ثم    مدرساً عمل    1909  نالمعلمی
وعمل ریس  التد  اعتزل

براعتھ    نھع  وعرف.  بالصحافة
اللغة  Google  .ةنجلیزیإلا  في 
 books 
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  في الشعر الجاھلي
_______________ 

 طھ حسین
_______________ 

1889 – 1973 
  مصر

 1926: 1ط
 أدبينقد  يعوموض

_______________ 

بَدأت أعمل  ذا القرن في بدایة ھ
إصدا الشعر  كت  ر على  عن  اٍب 

جمالفأ  كما وكنُت  ھم  یتھ. 
 ھتبیرا من قراءة ما كتأثرت كث

لمصري طھ  األدیبان الكبیران ا
 " "    عن  الجاھلي  الشعر 

نعیمةم  نانيواللب "   یخائیل  ـ 
أتأمل   لغرباال  كتاب فرحت   "

الالش بجاعر  النظر    ضغھلي، 
ح االنتحالعن  الكثیر   قیقة  في 

الشع  من إلى  ھذا  لُت  فتوصَّ ر، 
القص    عدد إبداعات  من 

عرشعال مي  من ند  جموعة 
ال وماتوا الشعراء  عاشوا  ذین 

بن  لقب بشر  مثل   اإلسالم، 
العبدي بن   ،عوانة  عروة 
المنخ الالورد،  كري  یشل 

قصیدوالمسیب    ةصاحب 
 مالك)إبراھیم ( كیة"."المال

 

 
 
 

 
_______________ 

عنی جدال  واثار  ھام  فا  كتاب 
  طھ حسین بالكفر وخاصة واتھم  

ف جاء  العندما  نص  ب  ا كتي 
إب"للتو تحدثنا عن  أن  راھیم  راة 

و یحدثنا قللوإسماعیل،  أن  رآن 
رود ھذین  أیضاً، ولكن وعنھما  

ال في  ال ة  تورااالسمین  والقرآن 
إلثبای ا  مجودھو  تكفي 

ی ما  طھ   أنعني،  التاریخي". 
ما ورد في    ال یصدق كل  نیحس

 قرآن ال
 هللا  حامد فضل
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 الزھاوي دیوان 
 _______________ 

 اويجمیل صدقي الزھ
_______________ 

1863 – 1936 
 قالعرا

 شعر بيأد
 _______________ 

نھض طالئع  األدب من  ة 
فيالعر ،  ضرحا لار  العص  بي 

روّ  من  الرائد  التفكیر  علمي اد 
ا ملفلوالنھج  و سفي.  وفاتھ ولده 
مفتیھا.كببغداد،   أبوه   ھیتوب  ان 
عل البیت  في  ووجاھة  عراق.  م 

  علم على تلقى ال  .صلكردي األ
أبی بالعر  ھ.یدي  الشعر  بیة  نظم 

في   ومن    تھحداثوالفارسیة 
.  لمرسلا   رعالش  من كتب  أوائل

فيوتق مختلف  لب  ة مناصب 
مجلس أعض  نمن  فكا اء 

ثمالمعا ببغداد،  من    رف 
امحك  أعضاء ثم الستئمة  ناف، 

للفلسأستاذ االسالفا  في ة  میة 
الملرمد(ال باآلستانسة  ة، كیة) 

في دار  ربیة  الع  دابوأستاذا لآل
ب للمالفنون  فأستاذا  في    جلةھا، 

الحقوق فناببغ  مدرسة  ئبا  داد، 
المنت   ب لنوالس اي مجففق  عن 

نائ  ثم  عنالعثماني،  داد، غب  با 
 القوانین  تعریبللجنة  فرئیسا  

 

 
_______________ 

جلس ممن أعضاء  بغداد، ثم    في
  .توفيإلى أن    ي،ن العراقاألعیا

ی بوكان  نجاھر  في  ظریة إیمانھ 
االتطو آراء  ویخالف  لمجتمع  ر 

ف والعربي  إلیھ  .قتھي   ونسبت 
أالز في  لندقة  حیاتھ  ة ركثواخر 

الفلسفھ  ت جریئاً  .  علومفي  كان 
ً   اً وطموح مواقفھوصلبا في    .

ة  دافع الزھاوي عن حقوق المرأ
الحجاب  وطالبھا أسرف    .بترك 

ال  يف ومدح  ھجاء  عرب 
سین:  تب فیھ طھ حكو .  جلیزنإلا

یك الزھ"لم  شان  عر  اوي 
والا فحسب  شاعر    لعربیة 

بل مصر  شا  العراق  عر 
م األوغیرھا  لقن  كان  قطار،  د 

ا مل،  قلعشاعر  ذا  ھعري  وكان 
ا ولكنھ  لذي  ا  لمعريالعصر، 

 .سلح بالعلم"صل بأوروبا وتات
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  عودة الروح
_______________ 

 توفیق الحكیم
_______________ 

1898 – 1987 
 مصر

  1927: 1ط
 ایةرو أدبي

_______________ 

تو الحكانتھى  مفیق  ة ابتكن  یم 
سنة    الروح  دةعوروایتھ  

طا  اعندم  1927 في  كان  لبًا 
 1933سنة ، ونشرھا فرنسا

"عو الروحكانت  ولیدة    "دة 
عوا   دبیة أمل  مجموعة 

تأثر الحكیھب  وسیاسیة،  من ا  م 
ت  ي شكلالت  1919ورة  أھمھا ث

القومیةصارا  انت  .للفكرة 
ف الروح  الروایة    يوتجلت 
ا فلمتمالواحدة  رة أس  يثلة 

جسد شعب ال  فاتصت  واحدة 
نة، ، عندما مرت بمحيرالمص

بمرحلةا  اھبیمر    ناك  لشعب 
التلا عام ي  مخاض    عاشھا 

الرو  .1919 محسن، ایة  بطل 
دمنھور عائلتھ   ،ترك  حیث 

بل  ،ةالثری رس  مدا  إحدىیلتحق 
ف زینب   يح  ي القاھرة،  السیدة 

بسیطو حیاة    مع   ةیعیش 
الثالثة إضاف   أعمامھ   ة  وعمتھ 

 

 
 

 
_______________ 

ا  دمالخ ر الذكوویقع    لقریة،من 
ف سنیرت اج  بح  يجمیعاً  ة  ھم 

العص تخیب  رالفتاة  ولكنھا  یة 
جمیع ً أملھم  تن  .ا ثوثم  رة  دلع 

أجل   1919 سعد    من  عودة 
عن الذین    ھاق ورفزغلول     نفوا 
مح  الوطن، سن  ویشارك 

فوالخ  وأعمامھ   ي ادم 
الالمظاھرا  .لثورةل  ةؤیدمت 

الروا ببدأت  فیة  مرضى  ي  ھم 
  ي تنتھوواحدة  ة  فغر   ي ف  راشالف

ف  يفبھم   واحدة    ي زنزانة 
ف  جنالس   ي فواحدة  غرفة    ي ثم 

 . مستشفى
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مسرحیة مصرع  
  یوباترا كل

_______________ 

 يشوق أحمد
_______________ 

1868 – 1932  
  مصر

 1927 1ط
 شعریة حیة مسر أدبي

_______________ 

ت  ھي شعریة  دور  مسرحیة 
األیام   حیاةف  یرةخاألحول   ي 
دریة ترا في اإلسكنالملكة كلیوب

أ علحریالبكتیوم  وموقعة    ى ة. 
من   نظرة  تخاالرغم  الف 

شخصیة وح  المؤرخین   ل 
من  -راكلیوبت  الملكة حكم  آخر 

البطم من  إن    إال  -المة  صر 
شأ رؤیة  حمد  وضع  وقي 

لحیات التاریخ    .ھاخاصة  فنرى 
بصوی ة مصریة ملكة  ررسمھا 

ملك  غلبتھا أو  الدھر    ة محن 
 وراء الھوى   الھثة یھھال

الفتان  ولما   بالجمال  عرفت 
العرا وعتلت  ستخدمت اش 

في ترید   جمالھا  لما  الوصول 
 من  بالكثیرحیاتھا    تجضو

حربیة.   شوقيمواقع  أن    أراد 
كلیظ بصھر  ملكة یوباترا  ورة 
بتسعطنیة  و لمصلحة   . لدھاى 

 

 
 
 

 
_______________ 

مع أخیھا  كلیوباترا مصر    متحك
ب یولیوس   عانھاأ  أن  دعاألصغر 
ع العقیصر  ارتقاء  لما    رش،لى 

فل رت روما واحتوھا زاأخ  مات
ت  فلما  قیصر،لابھا   ع زناقُتِل 
رو  الحكم انطفي  ونیو  ما 
انطو فیوس،  وأوكتا نیو  انتصر 

الحكم غرامھاف  وتولى  في   وقع 
زواجھ  غور أ م  ظلت  من  خرى 

أثبھ  صلتھ مما  ضب غر  اا 
ف عركة مفي    ابكاشت أوكتافیوس 

تركت  .  ارھماحبانت  ھتانت  ةبحری
أنطونیو ایوباترا  لك من    بنتین 

 قیصر.  ن یولیوسوولدًا م
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  نة والزمانینوكال
_______________ 

 Martin مارتن ھایدجر
Heidegger 

_______________ 
1889 – 1976 
   ألمانیا

  1927: 1ط
 مترجم

 ة فسلف يموضوع
_______________ 

مھم، ال ترجمكتاب  توجد  ات   
دجر  ھای  عمالأل  ة ریثك
 هللا  حامد فضل ،وبة لغتھعصل

ال ھیدجر  كتبھ  یرئكتاب  سي 
عا  1927عام   باتفاق  م  یعد 

الباحثین تحلعظأ  بین  یل  م 
في    دللوجو ظھر  البشري 
ا الفلسف امتداد  ولة  على  جودیة 

اھذ ومن  كلھ  حركةله  ا. 
النال إلى تركیزممكن  في    هظر 

ا عللكھذا  موضوعات تاب  ى 
القلقمثل الھم،  واإلثم، :   ،
وقوال جمیعاً  تناھي.  ھؤالء  بل 

إش  تالمو أنھ  إلىعلى   ارة 
نزن ھیدجر  من لحو  عة  ون 

اآلخر قی  العدمیة. "ھذا    ول: 
ی تمامالذي  جمیختلف  عن  ع  اً 

أو  ام  یانات ھوالك لھ  كیان   ال 
ل العدم  ذكن ھعدم    ھو وجودا 

 

 

 
 _______________ 

یرى   ."اسيسأنحو  على   ھیدجر 
البشران   السبیل الموجود  ھو  ي 

 ك م حقیقة الوجود. ولذللوحید لفھا
دنا ھي وجوا  یقول أن االنطولوجی

أوھنفس ھم  والیونان  اھتم .  من  ل 
ال  .الوجود  بمسألة فلسفة یقول 

القائم ھعوضولغربیة أخطأت ما ا 
الكون   ا  ائنكوالبین  ات لفلسفألن 

عنالسابقة   تبحث  د الوجو  كانت 
كمین ب المو  انتا  بھ  جود. تعني 
ي ب جدید فتاب كان بدایة انقال كال

  الفكر الفلسفي.
 ) ایدیب یك یو(
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فكر  الحریة  
  اریخ في التطالھا واب 

_______________ 

 سىة موسالم
_______________ 

1887 – 1958 
  مصر

 1927 :1ط
د  تاریخ ونق   وعيموض

 اجتماعي
_______________ 

الكتاب   موسى ھذا  كتب سالمھ
أزم  1927  عام تین عقب 
سالم وأصول ما كتابا (اإلرھأثا
لرازق  شیخ علي عبد الل حكم)ال

الشعر لطھ    و(في  الجاھلي) 
موسىقوی  ین.حس إن   ول 

وحد ماھ  اھاألفكار  التي  ت  ي 
أج المؤم من  فلھا  بھا   ملنون 

بحیاتھ إنسان    ن ضحىحدث أی
أجل شيء    من  أو  یقتنیھ طعام 

أجوإنما   ع"من  جدیدة ل  قیدة 
بھاآمنو یق  ا  علیھا ولم  رھم 
الحكومةمھالج أو  وسمعنا    ور 

ضحوا بأنفسھم  اس  ن نعأیضا  
و اختراع"  في سبیل اكتشاف أ

تكونوالثأن  مضیفا    رة 
ات إذا  بینت  عسالوسیلة   الھوة 

ا وجمود  ضرورة لمؤسسات 
 سىمو  مةالسر  یُصِدّ   .روطالت

 

 
 

 

_______________ 

،  دیر رمكتابھ بتص د من یورزيٍّ
قصة   لـ    " محاالتس"خاللھ 

ویلیم الذي ف  ھندریك  لون  ان 
اإلیق قصة  علینا  مع ص  نسان 

و والحرالالجھل  العلم    یة. قید، 
الحر  نإ  موسىیعقب  و فكر یة 

البَوْ  حریة    . باألفكار  حھي 
او ایتتبع  حل  رالملمؤلف 

التيتالمخ ح  تمرَّ   لفة  ریة  بھا 
را ظھور  الفكر،   "التابو"صدًا 

الك اأول  من    لتيقیود  حدَّت 
یوِضّح أن الدین    .نااإلنسحریة  

یمك  في ال  یَ ذاتھ  أن  ضطھد،  ن 
االوإنم ینشأ  ما  ن  ضطھاد 

المستعی ومن السلطة  بالدین  نة 
یر  ھوجمال المألوف الذي  فِضّل 

 ریب.ْلق والتجالخ  على
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  األیام
_______________ 

 طھ حسین
_______________ 

1889 – 1973 
  مصر

  1929: 1ط
 ة ذاتیة یرس نثر   أدبي

_______________ 

حسینسیر  یاماأل طھ  الذاتیة    ة 
ب ھامھا  یحدثنا  مرحلة  ة  عن 

بح  من األیاتھ  في  ین  زھر 
الال  ةرھالقا في  والحي  تیني 

تحان م اب  فشلف  كی،  باریس
ا  ف یكو  المیةالع  لفرنسیةتعلم 
أصبحت  ىالتقو التي   بالفتاة 

"المر بعد  أبصر فیما  التي  أة 
 ) نبیل بشناق( ھا"؟نی بع
لیاأل حسیام  ھو،  طھ  بشھادة  ن 

العملالكث الكالسیكي   یرین، 
فيال ال  نموذجي  عربي  األدب 

الذاتدیث  الح التي  للسیرة  یة 
عن  يتحك شخص  سیرة    لنا 

است التغلمتمیّز  ى عل  بطاع 
ف  كشخص كفی  خاصاله  عجز

والالطفو  منذ ألعلى  لة  صعود 
میة ر مسیرتھ التعلیبالمراقي ع

الحیاة    فيوانخراطھ   معترك 
 . یعرف اللین ال بعزم

 ) محمد محمود(

 
 

 
_______________ 

مصروناق  یبأدوھو   من    .يد 
ا الحركة  لشخصأبرز  في  یات 

ا الحألالعربیة  دردیثةدبیة  س  . 
األزھر، التح  في   بالجامعة  قثم 

حینلاألھ ع  یة  ام  افتتحت 
وحصل على الدكتوراه   ،1908

ى فرنسا ثم ابتعث إل  1914م  عا
الیك إلى  دلمل  عاد  ر مصراسة. 
أستالی للتارعمل  ثم  ذا   اذاأستیخ 

عمید عمل  العربیة.  لكلیة للغة    ا 
مدیرااآلداب ثم  معة لجا  ، 

وزیراإلسكندریة ثم    ا ، 
في    أشھرمن    للمعارف. كتبھ: 

الجاال (ھشعر   )1926لي 
الثق ومست مبل  في  صر قافة 

)1938 .( 
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مسرحیة مجنون  
 یلىل

_______________ 

 شوقيد أحم
_______________ 

1868 – 1932  
 مصر

 1932: 1ط
 حیة شعریة سرم بيأد

_______________ 

ا شوق  رلشاعكتب    ي أحمد 
الرائع احمسرتھ  ة لشعرییة 
(مجنون  ھالش )  لیلىیرة 
الكالسیك  سلوببأ  يالشعر 

ھ  ،يدالعمو الحب    ي قصة 
الذسااال منھ.  لق  نطا  ي س 

قیسشخ اا  وصھا  لملوح  بن 
مجنون  بط لیلل  بلیلى،  نت ى 

قیس   عم  ابنة  المھدى 
امحبوبتھو ورد  زوج    يلثقف. 

قلیلى وغریم  ف،  الحب. ي  یس 
قیس بن    وعم   لیلىھدى والد  مال
دور  ع القصة یووح. فموضملال
فوح حب  لفتاةل  م  قیاثم    ، تى 

طبع بالوعوائق أمام ھذا الحب  
علما   من یترتب  ذلك  ار  آث  ى 

سیئةنف ب   سیة  من   ھمتلحق 
ن مما وأحزان  فسیةعذابات   ،

أ  يیفض واللوثة  الھذیان  و  إلى 
استعالجنو أحمد  ن.   ي قشوان 

 

 
_______________ 

  ي فعھا  لیخضلغرام  ابقصص  
  وسطوة   قاألخال  الغالب لمبادئ

م  دقالیالت فیھا  عادبما  ات ن 
قَبَلیَة  رعیةم  نُبلو  ومشاعر 
أخالقھال وسمو  كما  عرب  م، 

لیلى)    ثاأحد  تصور (مجنون 
أنكی ت  ف  منلیلى  ورد    تزوج 
وتكشف    ي،قفالث برغبتھا، 

الم أأحداث  قیساً سرحیة  قد    ن 
بمشبَّبَ  ف  أشعاره   يحبوبتھ 

ح وكانبففضح  لھا  اً  سبب  ذلك  ھ 
تز  يف منعدم  ونرى  ،  اھویجھ 
یقی علىذساً  ھائماً  جھھ  و  ھب 
بعد   يف والقفار  الصحارى 

لزوا وعدج  غیره  من  م  یلى 
خصم  ابلرغ  استجابتھا لكن  تھ، 

صورة   يفمالكاً  كان  س  قی
فی زوجتھ إنسان،  لقاء  قبل 

وی ن  یتبادالتركھما  بمحبوبھا، 
و یالحب،  یبقی ال  بل    ھا قربھا 
عذر تنتھیعلى  نون  (مج  ىتھا، 

س ولیلى  یقلبطلین  الیلى) بموت  
 ب. اة الحنن معام
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  الفردوسعي  مرا
_______________ 

 اینبكجون شت
_______________ 

1902 – 1968 
   أمریكا

 1932: 1ط
 روایة أدبي مترجم

_______________ 

لیال لیلة من    ، 1776عام    يفي 
بوالمدینفي   "ألتا"  یة ة 

الدیعارتد  فورنیا"،  یل"كا ن  ن 
حالمسیحيّ  عشرین  وال،  ي 

الھنود من  حمر  ال  عامال 
ا للب(الُسّكان   ،الد)ألصلیین 

كا الذین  قدنوھؤالء  وا أُجبّر  ا 
دیانعلى   الوثنیة م  تھترك 

دی واتباع  المالقدیمة  حتل انة 
تركواأل أكبیض.  واخھم  ا 

خلفوھربوا   م مصانع ھتاركین 
السلطات قرر  طوب،ال ت 
وال إرسلامدنیة  ال  دینیة 

ف  وعة منممج لة  ي رحالجنود 
الكرمل"  ش "وادي  عبر  اقة 

جبال،    وما من  أجل  خلفھ  من 
ھؤإعاد إلى الة  المنشقین    ء 

اح ولكنیسة  ضن  بعد األم. 
وسط  جھع  أسبو في  نمي 

ال عثر  علالجبال،  ى  جنود 
االھنو الحمر   بین،  لھارد 

 

 
_______________ 

بھم دما  بعدین  مقی  وعادوا 
الاكتشف   "مراعي  نوجأحد  د 

ي،  مراعكن ھذه الس".. لوالفرد
الفردوس   مل أبدًا  تصبح 
الخضراء   شود، أو المراعيلمنا
لعنة،   ،ةساحرال كانت    بل 
الذيالجند  صابتأ اكتشفھا    ي 
لیسكن  صأو خطا  من  كل  ابت 

ت ھذه فیھا.  لیة  المتتا  بدو 
بالرم  صیة، القص التي ملیئة  زیة 

القارئتیس ندماج  اال  بعد  شفھا 
الق یالحظ    یثحراءة،  في 

مراع أ قارئ  ال الفردوسن   ي 
سوى  شار  الم لیست  إلیھا، 

األ "أمریكا". حالأرض    م 
أ من  "شتبالرغم  لم ن  ایبنك" 

ا بالاكیً رتشیكن  اا   لحرفيمعنى 
معارضا  نأإال   كاتبًا  یُعد  ھ 

أمریكلسیاسا الرأست  مالیة، ا 
 ن. یا للمعدومین والمطحوندً سانِ مُ 

 

 الكتب المقترحة

96 

 

  مدیةمحة الالشخصی
_______________ 

 فيلرصامعروف ا
_______________ 

1875 – 1945 
  العراق

في الفلوجة   1933ؤلف الم بھكت
 (دار الجمل)  2002 :1ط

 ختاریو ةسیر موضوعي
_______________ 

اً وال نبحت ال أقیم للتاریخ وزصأ
ھ بیت اً ألني رأیتحسابلھ    أحسب

ومناخ  لكا م ومتشج  لالضالذب 
ا إلناسأھواء  ف..  نظرت  یھ ذا 

م  كأني  من نھ  كنت  كثبان  في 
األباطیل  رما تل  في لغقد  غلت 

ة. الحقیقشذور    ة منیلذرات ضئ
 )لرصافيمعروف ا(

ال الرصافي شخصیة   رسول فكك 
الروایامدمح وفق  ال،  متداولة ت 

 كل األحداث  نتراث عفي كتب ال
شاالت تحدي  فیھا.  عن رك  ث 
وزواجھأتشن خدییبالس  ھ،  جة، دة 

فيوفضلھ اإلسالم، انت  ا  شار 
إلى الرسول، حر  وتطرق  وب 

واونزو الوحي،  في اكالعتل  ف 
مش إیرالغار،  أنھاً  ذلك تعلم    لى 
ورق عم   ةمن  ابن  نوفل،  بن 

خ بنت   عتبر او  ویلد.خدیجة 
 

 
 

 
_______________ 

الر أن  أذكى  سالرصافي  ول 
  یخ، ألنھ شكل لتارفي اشخص  

 ً مست  ال  دینا تى حمراً  یزال 
ویتبعھاآل منأكث  ن،  ملیار   ر 

ت رفض  لكنھ  فھ  وصیشخص، 
ورفض اإلیمان    بالنبي، 

"رحلة ازلمعجبا مثل  ت 
 راج".والمعراء ساإل

الف في  عام  كتبھ  .  1933لوجة 
منشو دار  الجونشره  مل  رات 

  ).يكواكبم الس( 2002عام 
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 السیرة على ھامش
_______________ 

 نحسیطھ 
_______________ 

1889 – 1973 
  مصر

  1933 :1ط
 رةسی عيموضو

_______________ 

  1933ن في عام  حسیطھ  م  قد
في   نشره  الحین لكتاب  ذلك 

اوتبدّ  على  واى  منلفور   حداً 
الیع كتبھ وال  أمت م  ویزال حتى 

على  یُ  ویبدو واس  نطاققرأ  ع 
فيمفید نفسھ.  الو  اً  إنھ قت 

اع  -اب  تك ھامش    -ةلسیرلى 
تب  كان األول بین مجموعة كف

ال دیني  طابع  فیھ ذات  شك   
خالل    درھاأص حسین  طھ 
تھ. والحال ن حیالیة مل تااحمر

ھامش  أ على  صدور  منذ  نھ 
كثرالسیرة،   الن  رأى  قاد  من 

ھذرخي  ومؤ أن  ا األدب 
ى  ف علأراد أن یلت  االكاتب إنم

الذین  مھ ندقة الزبرموه  اجمیھ 
سم اربونھ باحوا یحافر وروالك

من لدینا وغیره  حسین  طھ   .
العق  تابالك النیین والمفكرین 

خالل    ریینالمص اكتشفوا 
األنصال مف  ثالول   ثینات  ن 

 

 
_______________ 

خطو الفائت  استیالقرن  الء  رة 
علالد  ددینتشالم إیمان ینیین  ى 

ظانالمصریی واستشراء  ھرة  ، 
الدینیة  األح ابة  جواستزاب 

عر مقطاعات   الناس  نیضة 
فوألفكارھا من   جدوا،  أن 

مواصلة   في  الغالخطورة  وص 
علم تحداثة  كانت  قانیة    ل بسم 

نت  وكا  -ھم  ابات كتذلك أفكارھم و
على   حال  أمؤمنة  وترك   -ي 

الن استخدام  صوص  ساحة 
اراثیة والت الدیني   لفكرنصوص 
یفسرولل على نمتشددین  ھا 

اللذل  ھواھم، ذلك  إلى  ك  تفتوا 
  نھ، من مھلون وراحوا ینراث تال

كشف   المتقدمة  انب  الجوأجل 
وا الدین لمشوالعقالنیة  من  رقة 

وھياإل راح    بن جوا  سالمي، 
ذلف  المتشددون الي  حین  ك 

 ھا. سیتفننون في طم
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 أغاني الحیاة،  
 م  لااة العإلى طغ

  رى وقصائد أخ
_______________ 

 الشابي لقاسمأبو ا
_______________ 

1909 - 1934 
 تونس 

 1933 :1ط
 شعر أدبي

 _______________ 

ترجع  ربم  ؤلفم ك  تھشھر ا 
من  یللب األخیرین  النشید تین 

لتونس   الحالي  اة مح"الوطني 
كتبھ    "ىالحم عر  الشاالذي 

مصطفى صادق    المصري 
إلوتافعي.  رال ه ذھحاق  م 

ی في  من   1955ونیو  األبیات 
م سلجنقبل  جزء    .میي  وھي 
الحیاة"    دة"إرا  قصیدةمن  

 ي مطلعھا:  اب) للش1933(
ا یَوْ لّشعبُ إذا  اْلحَ َماً     اةَ یَـأَرادَ 

یســتجیببــدّ ـال  فـ أن    القــدرْ    
دَّ بُ   الوَ ـي  ْنَجِلـِل أْن یَ وال بُـدَّ ِللَّیـْ 

 .َكِسـرلقَْیِد أَْن یَـنْ ل
ى في تعلیمھ األولبي  الشا  تلقى

ا تلقى عن منیة كب القرآاتیلكتا
ومبادئ  اللغ  أصول  ھأبی ة 

و عالعلوم   التحق   1921  امفي 
 

 
_______________ 

الزیتونیاب ملیتخة  لكلیة  نھا  رج 
إلى كلیة    ھناكومن    1927  عام

الش خاض  معارالحقوق.  ك ابي 
م إلصال  الشباب التح  علیم  ناھج 

ت في  جمعیة  أوساعد  سیس 
بي دي األمین والنادالمسلشبان  ال

تونس.   عافوفي   1929  مي 
والت حیقلوده  وفي  إلى  بت  اتھ 

ن اغتالھ الموت أ  إلى.  یأس وألم
بدائي  ش والصدر وھو   القلباباً 

الخامس مھ  عا  عتابأ   على
الشعراء   نوالعشری من  كان 

ب تغنوا  وآمنوا    المستقبلالذین 
الجمود ورفضوا    جدیدبالت

ال  .والتقلید قصائده    مغناة من 
العا" طغاة    لطیفة ء  ناغ  "لمإلى 

العشریة  ابدھا  (ألف )، ینالقرن 
جراح" یا  أمینة  "اسكني   غناء 
أنت"  اختف غناء محمد "  عذبةٌ 

وسر"  بدهع انھض  ء انغ"  أال 
  .وميرال جدةام
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  اتوریةلدیكتعنف ا
_______________ 

 غیا فستیفان تش
_______________ 

1881- 1942 
  النمسا

 1936: 1ط
 مترجم

  موضوعي
 قد اجتماعي خ ونتاری

_______________ 

ب  اتتاتوریة للككتاب عنف الدك
ستیفان  لنما   -  ایغفس تساوي 
غربقی نموذجا  للدیكتاتور دم    یا 

اتور في ال یختلف عن أي دیكت
فایغ  ستان  ستیف  تھرشاالعالم،  

انتشرلرواا بإبداعھ   الذي   ئي 
ا فلعالمفي  عام  .    1933ي 

ا إوصل  طة،  لالس  ى للنازیون 
أما   حوللبثوا  ألن  إلوا    ى مانیا 

أدرك عندیكتاتوریة   بشعة.  یفة 
الخطر،فست إلى   ولجأ  ایغ 

ح رألب  یثالتاریخ،  ثوبا    أیھس 
وترك    الماضيمن   البعید، 

استك أمر  التشللقراء  ابھ شاف 
األمس    بینیر  بالك دیكتاتوریة 
وفيغوط الیوم.    عام   یان 

ھذستنشر    1936  افایغ 
یو  لیكاست   نكان بعنواالكتاب، و

كالفن،   ضمضد  ضد أو   یر 
 

 
_______________ 

یعود    فنعلا التاریوفیھ   خالى 
قملموا النازیةجھة  لتي  ا  ع 
اجاء الحكم  ت  المانیلي  ا  في 

لیتأ عاد  منتخبة،  مل بأغلبیة 
من  وقائع   1536  عامال  ذجرت 

أھالي تجمع  ج  حیث  نیف  مدینة 
الس الساح  أیار  21بت  یوم    ة في 
أ باإلالعامة  برفع  وجماع  علنوا 

أا األیدي،  حینھ    اً عتبارنھم  من 
العی اإل ش  یریدون  نجیل  بحسب 

وبوكل هللا،  امة  صالح  إلاسم 
دعا لوثر  رتمالیھ  ا  الذي  ن 

الك لتط تحول  ھیر    ن اج"نیسة 
قارئ    من  "كالفن لكتاب لمجرد 

  منقذ   بطلوواعظ    ىلإس  قدلما
عبفق وحول    لىض  السلطة 

لى إ  ةیمقراطالدی  الجمھوریة
ثدیك ضعة اخیوقراطیة  تاتوریة 

بین الصراوعبر    .لقساوسةل ع 
وال كالفن  جان  لح  مصالراھب 

تتجل المواكاستیلیو  قصة  جھة ي 
النقألا بین  ا ھنإقل،  والعل  بدیة 

یطلقھا   لحمایة  ستصرخة  فایغ 
 .تسامحالتعددیة وقیم ال
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  إلى ملوك العرب
_______________ 

 ىبو سلمأي الكرم ریمكال دبع
_______________ 

1906 - 1980  
 سطینلف

 1936: 1ط
 شعر بيدأ

_______________ 

لھب "   عھامطل على  أنشر 
الشعراءأ  -" القصید أروع   حٌد 

القرن اأبن  یننیطیالفلس ء 
  )راھیم مالكبإ( الماضي

ال الكریم  بكرمي  عبد   نیربط 
واالنضال   لقومي الوطني 

"أبو خا.  ميمواأل لقب  تار 
لتوقی  سلمى" ولد   .قصائدهعاً 
م طولكرم  دیفي  تابع  ونة 
اإلعدراست مدینة   دادیةھ  في 

حیث بدمشق  انویة  والث  ،لسلطا
البكال شھادة    . 1927وریا  نال 

ف المظوشارك   تارھاي 
بلف قدوم  على  إلى  واحتجاجاً  ر 

أبریل   في   ادع  .1925دمشق 
وُعیّن  ن،  فلسطی  ى إل  1927

بالقدلممع وعاً  لیالً  كس،  ف 
في "معھد   لحقوقاسة ا على در 

بال فترة  دقالحقوق"  س. وخالل 
یدر كان  م استھ،  قاالت  كتب 

اش في رتأدبیة.    تأسیس  ك 
 

 
_______________ 

في   وشارك  القلم"،  "عصبة 
الشعم"ج   شاطاتن بان  یة 

والمس النادي "یحیین" 
العربي"األ جم  اھ  .رثوذكسي 
قصف ائاي  سلطة  النتداب  ده 
تم   حتى  كملولاولبریطاني  ا

و  إقالتھ في  .  ظیفتھمن  عمل 
الفلا وواصل سطإلذاعة  ینیة، 

معھد  دراس في  الذي الحقوتھ  ق 
فی ل انتق  ، 1941سنة  ھ  تخّرج 

حیفا، مھنة   إلى  زاول  حیث 
أ  المحاماة ى  لإر  اضطُ ن  إلى 

أبریل  مغ حیفا    . 1948ادرة 
عن   دمشق،  إلى  الجئاً  اتجھ 

مدرساً ، حیث عمل  نلبناطریق  
ً   ثم المؤفشارك    .محامیا تمر  ي 

الالوط األول فلسطیني    ني 
عن  م  ُعیّنو،  1964 سؤوالً 
اآلسیويالتضام قي  ألفریا-ن 

ال منظمة    منحھ   ریر،تحلدى 
آسی"اتح كتاب  وأفریقیا"  اد  ا 

 .1979جائزة "اللوتس" 
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میات نائب في  وی
  األریاف 

_______________ 

 حكیمق التوفی
_______________ 

1898 – 1987 
  رمص

 1937: 1ط
 روایة أدبي

_______________ 

ال أحكتوفیق  میم  صري، دیب 
عشرات    قدّم العربیة  للمكتبة 

ت ایرواقصص والمؤلّفات من  
عالومسر واشتھر  یاً محیات، 

غالبیة إلى   وترجمت    أعمالھ 
جاءت نجلیزیواإل  یةنسفرال ة. 
یومیر من   بكات   تاوایة 

علاأل شكلریاف  ات  یومی  ى 
وكلّ  الحكیم  دوینة ت  دّونھا 

بمثاب شائق كانت  فصل  ة 
بجریمةارتبط جمیعاً   ت 

حدى قرى  في إ  حدثت  امضةغ
وظیفة مصر كانت  ولّما   ،

یة الحكا  دروسامیات  مدّون الیو
أو نیابة  في   وكیل  نائباً 

سیتاالمحكمة فإنھ  ھذ،  ه بع 
بحبكة  قال قضیة  ویة، بولیسیة 

با  لھاالخومن   عن یبدأ    لكشف 
ف المصري في ذلك  الری  واقع
ضمنن  الزما وذلك   البعید، 

 

 
_______________ 

أساس أوّ ییمحورین    لھما ن 
یتماجتم مجتمع  اعي  في  ثّل 

ت مازالت  الذي    ھ فی  تحّكمالقریة 
م المتخلّ كثیر  العادات  فة  ن 

األ عادة  بالثأر، وبخاصة    خذ 
یتمثّ حكوم  ھمای وثان في ي  ل 
القضاء  سلك   ة لشرطاوي 

توفیق    انك  ماوربّ   ین.الفاسد
دشّ  من  أّول  اتّجاه   ن الحكیم 

في  الواقعیة ایة  الرو  النقدیة 
 .العربیة

نمییو فات  اائب  ألریاف  ي 
حیاة   لمقاربتھا  تراجیدیة  روایة 

مجتومصائ وكأنّھ  كملھ،  أبمع  ر 
بقد بأن    رمحكوم  أمر  غاشم 

ض مراأھ  فیى  فشّ تت  ى جاھالً یبق
  ة مع قوبؤس العالة والفقر  األمی

التي  الحكومة یع،  أي نیھا  ال 
مرشحیھ فوز  سوى  ا  شيء 

لو    لة حتّىوسی  بأیةباالنتخابات  
مت األمر  انون الق  فةخالطلّب 

 .ھیدي ممثلیھ وحماتعلى أ

 الكتب المقترحة

102 

 

تاریخ العرب  
  ّول المط

_______________ 

 يفیلیب حت
_______________ 

1886 – 1978 
  نلبنا
 1937: 1ط

 یةتاریخعلوم  موضوعي
_______________ 

حیااع معظم  االش  كادیمیة تھ 
یات  الوال  جامعات ي  ف  ةیوالبحث

كولوم ھایبالمتحدة:  رفارد ا، 
 ویوتا.  
أ سنوات    10حتى    مضىوقد 

ا إنشاء  في    ،كتابلفي  رجع 
  أصلٍ ألف    لى أكثر من إوضعھ  

ا من  ألصول  ومرجع 
العرجمراوال وغیبع  ر  یة 
ً سال  ربیة.الع أدق ي  ف  كا عملھ 

ف العلمیة  تسجیل ي  السبل 
التا وتنسیقھحوادث  ا  ریخ 

بونق وعرضھا   وبسلأدھا 
بطل  سھل من ي  أصبح  حیث 
في  أعظ أُّلّفت  التي  الكتب  م 

العصر  ف  عربال  تاریخ ي 
 الحدیث.

 

 
 

 
_______________ 

ا تاریخ  كتاب  ر  كین لعرب  في 
جی  يحت  فیلیب ش  انكسار 

م مار شقبل    نالعرب    تیل ارل 
سبب انسحاب القوات   ى أنورأ

الخلكاالعربیة   وفاة  بسبب  یفة  ن 
اضط الجمما  العربیة  ر  یوش 

 ى إسبانیا.إل ودةللع اكنذآ
 

تحقیق   العرب  تاریخ  كتاب 
للتا المطورعال  ریخعلمي  ل بي 

 و الدین ألسیاسة ا دون تأثیر من
 ) نبیل بشناق (
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  من الشرقور فعص
_______________ 

 یمالحك توفیق
_______________ 

1898 – 1987 
  مصر

  1938 :1ط
 روایة أدبي

_______________ 

العالقت الروایة  بعالج  ین  ة 
والغلا عصر  في  رب  شرق 

األوربیضالنھ صادمة  الة  ة 
ب نفجاري الام  التقدبفجائیتھا 

ابالھر  شعووال  بینھُ   لسحیقةوة 
الغرب حیتكلم  وت  وبین  رة  عن 

الشرق الروایة    ي ف  يبطل 
حب وقصة  الحالم،  باریس،  ھ 

الغرب   عاالصرو بین 
اشرالو والخیال،  قع  لواق، 

و المادیات العقل  القلب، 
سس  حتول  احی  والروحانیات.

الحضارة یة  بالغر  مواطن 
الحكیم .  لیستوعبھا توفیق    كان 

ً سباق طرح  إل  ا العالقة  تلك  ى 
ً ر اتقین .  وائیا فلد   يمؤلف 

بوضنھایتھ بعد    وحا  ما  آثار 
الصن الغرب اعالثورة  عند  یة 

الجدوال وعبودیة  تحویل یدة 
ل ت آال  يف  وسترالبشر 

 .  مالقةع

 
_______________ 

الق في  القانون  ة اھردرس 
ووظفابو نحو  ا  ریس  ھتمامھ 
والرنف األدب  تمیّز ون  وایة. 

بمسالحكی بین  ب  هارم  المزج 
 الرمزیة.  والواقعیة 

  62ومسرحیة    100حو  نألف  
الع  .تاباك للنائب  وكیال   امعمل 

ا مفتشعین  و،  1930سنة  
المعایقات  للتحق   ف ربوزارة 

إلدارة    ثم  ، 1934م  عا مدیرا 
والم بالوزارة  الموسیقى  سرح 

ا1937عام   استقال،  منھا  تي  ل 
مؤسس  وھو    .1944عام  

الذھني بااشتھ.  المسرح  د یدعلر 
المعارك الشیخ  الفكریة    من  مع 

و  يمراغلا األزھر،  مع شیخ 
امص الوفد،   لنحاسطفى  زعیم 

بعدا  معو المصري   لیسار 
 ".يالوع  صدور "عودة
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  رالفكس شمتحت 
_______________ 

 یمتوفیق الحك
_______________ 

1898 – 1987 
  رمص

 )1937(مسلسل : 1ط
1938  

 التقام موضوعي

_______________ 

  ة مجموع  عن   ةعبار  تابالك
  ق توفی  بین  مراسالتو  مقاالت
  عام   نشرت  ھقائصدوأ  الحكیم
الدین   تالاقم  ...1938 في 

وو والثقافة األدب  الفن 
واالجتماالسیاو وسة   .أةمرلاع 

ك  الدین  موضوع  حول تفي  ب 
ا عن   ودافع  إلیمانمنطقة 

عظمة  تب عن سر  كوم  اإلسال
عل  محمد هللا  وسصلى  م  لیھ 

ین. وفي  تحدث عن جوھر الدو
وا تناول  لاألدب  حدیثھ فن 

وغایا والنقد  األدلخلق  ب  ة 
 ابعى منعل ء  ضوفن وألقى ال وال
الثقافة  ال وعلى  المصري  فن 

وع الش الروح  رقیة  كتلة  لى 
ثم  قالشر من  متناوالً  ي 

العربإحیا  ضوعمو الثقافة   یةء 
  

 
_______________ 

أو فيوأثر  الحدیث    روبا  األدب 
الماضي  ال  بواألد في  عربي 

مو غیر  إلى  ھنالك   االحاضر 
السیاوف تحدي  واالجتماع  ث  سة 

ھ وستیریعن  السیاسة   نعا 
الموج وعن مودیح  قراطیة 

ال بالمثل  ون اإلیمان  عیم  علیا 
كماالنتخابا  عن ا  ت  وكتب 

واألحزاب   ذوناشحالعوانس وال
المرأة والحوالشعب   ة  یروحول 
أ توفوالبیت.  الحكیم  حادیث  یق 

حملت  ومق  تمل،  ال التي  االتھ 
یھا  بھا ومعانوفي عباراتھا وأسل

المتجدد  سما األدب    الراقي ت 
الرصین  والح الت  قام  يھدیث 

  .موت عبر الزمنت ال
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في   مستقبل الثقافة 
  مصر

_______________ 

 طھ حسین
_______________ 

1889 – 1973 
  رمص

 1938: 1ط
تاریخ ونقد   عيموضو

 ماعياجت
_______________ 

القاھر في  ،  1938ة  سن  ةنشر 
ن م  عتبری  أنھمن    وبرغم

لكن في    حسین  ھط  أصغر كتب
ی الوقت  أھم نفس  من  عتبر 

 درجة أنھ ال زال یناقشل لكتبا
حتى   عنھ  ندوات  اآلن.  وتقام 

كت حسین  ستقبل "م  بطھ 
م  ةقافالث معاھفي  بعد  دة  صر" 

وبریطانیاب  1936 مصر  ،  ین 
فیھ   بخصوص   هفكارأوصاغ 

بع  ما مصر یجب  نالت  دما 
وكاستقاللاال مشروًعا .  ن 

الثقافة و  بلتقالمسة  افقثل تغییر 
بالتعلیم  يف تغییًرا   عالقتھا 

 iالكتاب یبدو  أ  ا.جذری كما لو  ن 
مكتوبً ك فأان  الیوم،  غلب ا 

الت یكا  يالمشكالت  تحدث  ن 
طھع خصوًصا    -حسین    نھا 

من  تصلیفیما    الثقافة    بكل 
 

 
_______________ 

لیم بوجھ خاص م والتعبوجھ عا
تزال  - مشكالإلى    ال  ت  الیوم 

تعصیة على الحل.  س مدة وجومو
أن   یؤكد  أمر  طھ    مشروعوھو 

ال   روًعا  مش  یزالحسین 
وال   إلى    الزتمعاصًرا،  مصر 

ة  دیمجاالت عد  يیھا فالیوم تعان
ف  َخلل  بقضایا   يالوع  يمن 

التباس ففیةاالثق  الھویة   ي ، ومن 
الدولة   ثقافة  افھم  لحدیثة المدنیة 

الت ما    يبلوازمھا  بین  تربط 
والدیا ویطامقرلحریة  دئ  ابمة 

االجتماع على  ي  العدل  والتقدم 
  ر ود   عنستویات، فضًال كل الم

بإش الحدیث  ثقافة االتعلیم  عة 
الذى أبن  التقدم  بین  تمییز    ھ: ئاال 

ن أو  ناثًا، مسلمیانوا أو إذكوًرا ك
  ي دور الثقافًطا، فضًال عن ال قباأ

مصرعالق   يف  يالمصر  ة 
 ةالدول العربیب
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 ة قال و ھریرث ابدّ ح
_______________ 

 عديالمس محمود
_______________ 

1911 – 2004 
 تونس  

 1973 :1ط ،1939ف لیأت
 روایة أدبي

_______________ 

قال"  أبو ھریرة    روایة "حدّث
لع أدبي  امل  لتونسي لكاتب 

الم بمحمود  من سعدي  ث 
أفكار الخاللھ    سفیة فله 

أبو   البطل  الوجودیة من خالل 
معتمدھریر مكة  لغة  على  ثفة ا 

الناقدوقد اعتبرھا  یق  وفت  یمة. 
مغامرة   أھم  في بكار  روائیة 

تتمیعشلاالقرن   روایة لاز  رین. 
تشب لتباداألحابك  عدم  دو ث 

إنسان  محمود ةیكحكمة  حاول   ،
قالب    فيیقولھا  ن  أعدي  المس

محطات كل الن  أحیث    روائي،
ل في الروایة  طبا البھمر  یالتي  

بال ملیئة  محطات  تجارب  ھي 
شخال كونت  بو  أف  ،صیتھتي 

البطل   لیس  بل اھریرة  لورع 
،  كتشف الحیاةي یھو البطل الذ

فحین   ھا،نت فت أسباب    حث عنبی
اال بی  نفصامیحدث  نفسھ   نما 

العالیبالسمرة  اآل ونفسھ   ةوء 
 

 

 
_______________ 

كتاسع    یرتاخت  .ةالمحبة للفضیل 
من  رو  100أفضل   عربیة  ایة 

الكتا نسبھا  اتحاد  العرب.  ب 
النقّـاب إلعض  األد  قصوصة  ى 

ا وإلى  تارة دیحل تارة  األدبي  ث 
نّص    مت  أخرى. ة  وایرالتألیف 

یونیو وق1940  قبل  صدر  ،  د 
ال كاملتّوادّار  عن  للنّشر  ال نسیة 
دار ّرة وعن  ل مأوّ   1973عام  
تھ  حلّ   1979وب للنشر سنة  الجن

توفیقمق یب  الحب(  بكار  دّمة 
 )لسالميا
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اني أم كلثوم،  غأ
عبد  د األطرش، فری
 باھالو

_______________ 

 سيالتونبیرم 
_______________ 

1893 - 1961 
 تونس  ر/مص

   - 1941تألیف 
 ایةرو أدبي

_______________ 

مد  مومح بیرم محمد  صطفى 
ذو    الحریري مصري،  شاعر 

أشھر  ن م عدویُ  ول تونسیة،أص
العامی ولد المصریة  ةشعراء   .

الت تونبیرم  لعائلة  یة، س ونسي 
تعیش مدینة  كانت   في 

بینھ   لفناربط    اإلسكندریة،
 انقطع بیرم.  رویشوبین سید د
عا لدراسة  ا   عنئلیة  ألحوال 

الثانی في  عشروھو  من  ة  ة 
ثم    لصحافةال امجدخل    .عمره
نف  كان سبب  (   عدة مراتیھ  تم 

لك مال  غضب  1920اد  إبع
بسف علیھ  قصیدتؤاد    ھ بب 
والق" الملوكي  رع البامیة 

  صر في من مد نُ قف  )"السلطاني
باریإ إلى  ثم  تونس    في   .سلى 

عح  1954  عام بیرم   لى صل 
 

 
 
 

_______________ 

اجنال أسیة  الكثیر لمصریة.  لَّف 
األم والمسن   رحیاتغاني 
كلثوم،  غنالا أم  مع  وتعامل  ئیة 

و األطرش،  أسمھان،  وفرید 
اومح وشادیة،  لكحالمد  وي، 

ا فوزي، ھلونور  ومحمد  دى، 
ق األكما  من  العدید    عمال دم 

ما  اإلذاعیة وھو  الرئیس  .  دفع 
عج ابمال  منحھ د  إلى  لناصر 
التقج الدولة  عن  دائزة  یریة 
فيج عام   ھوده  والفن    األدب 

1960 
معاناة  توفي م  بعد    رض مع 

 .بوالر
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  الغریب
_______________ 

 Albert Camus كامور بیأل
_______________ 

1913 – 1960 
  افرنس

   مترجم 1942: 1ط
 ایةور بيدأ

_______________ 

“الغ روایة  أللبتعتبر  یر  ریب” 
الروا  كامو أشھر  یات إحدى 

بالمیًاعا كتبھا  یة فرنساللغة  ل، 
الى    1942عام    40وترجمت 

ت اللغة.  للمذھنتمي  ب روایة 
األدب  عبثيال وعمل   في 

الوجودیةلفلس  يرئیس . فة 
ف  أحداث  تجري   ي الغریب 

حیث  الج كاموزائر  ،  ُولد 
سي  فرن  ومیرسھو    وبطلھا

و سنقرأ  لس  علىالجنسیة،  انھ 
ف من ألتت.  اعرداث والمشاألح
استھل  150 كاصفحة،  مو ھا 

میبعبارة   “ارسمن  لیوم  و 
ماتت   ربما  أو  أمي،  ماتت 

لس  لتباألمس..  أدري”،  عبر  ت 
التي    لخصلة النفسیة األھمعن ا

میرسو:  مع    سنعیشھا 
تب الدالالمباالة.  بوأ  فاة روایة، 

باردة،    وبردة منفعل  ، دمةعأو 
ال إنسان  یجیدفمیرسو    

 

 
_______________ 

وفق ویتصرف    تظاھر،لا
ال    ء على میت بكاأحاسیسھ، ال

رغبة   نع  اعدف وال  النفس 
للحقیق قولھ  حتى  ة  بالنجاة، 

بسل مبیة  یظھر  قد  ب باالة  وال  ما 
الحقیقلتؤدي   تلك  القتل  ھ  ة. 

الغبا لھذا  أمیرلنسبة  غیر  ب  ر 
لح  ككل شيء،  مھم قیمة  یاة  فال 

مالو وعبثیت  لموت،  ھذه عنى  ھ 
الرتك جریمة  تخولھ  قتل اب 

دافعٍ   دون أو  مع  تخطیٍط  رفٍة  أو 
یقتل. میرسو    برتكا  ماذال  بمن 

 جریمتھ؟ ألجل ال شيء!  
الغربا یأحد  الّذین  ھذملؤوء    ا ن 

و بعالعالم  االنتماء دیشعرون    م 
وو  ویعیشون  لُمجتمعھم  طنھم، 

نفسي  انع  يف وأخالقي  زال 
ودیني.  س اویعتزلیاسي  لعالم ن 

  لھُ.نتمونَ ال ی مألنھ
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مس،  عالم اال
 راتمذك

_______________ 

 Stefan Zweig  فایغسیفان تش
_______________ 

1881- 1942 
  النمسا

 1942: 1ط
 سیرة  أدبي مترجم

_______________ 

السیرة وي  تر  مذكراتاله  ھذ
للك تتجاوز  كنھلاتب،  الذاتیة  ا 

لتسرد وقالسیرة   ئع  االشخصیة 
القارة  شھدتھا  عاصفة  

من أكثر    خاللبیة  واألور
ایغ ھذه  تسف  تبود. كسة عقخم

واحدة   سنة  قبل  من  المذكرات 
یمیزارحانت ما  أنھا  ه.   ھو 
التوثیق  اكال من  یبتعد  تب 

الجاف،   ستعین یلالتاریخي 
ف فالذاكرة  حسب،  بذاكرتھ 
بكل ا  تحتفظ  یستحق   نلتدویما 

االقتصار مل ما ھو عابر.  وتھ
راجع   من المرة بعیداً لذاكعلى ا 

الكاتب   ال  حریةمنح  سرد،  في 
الكتابة لوب  أسعلى    وأضفى

رومنطیقی ممزوجاً  بعداً  اً 
  احل إلى مرالذي یقوده    ینالحنب
والصبا.  ال یحَظ  طفولة  لم 

تسفایغ مس   ستیفان   تقرة بحیاة 
 

 
 

 
_______________ 

  دأت مع بزمات  ة، فوتیرة األآمن
ا الحرب  األولى  لعانشوب  لمیة 

بدخول    1918  -  1914 لتؤذن 
الھ القارة  مرانھذه  من  حلة  ئة 

صعود لقاتا  لصراعاتا لة. 
والف ألمانیا،  في  في   اشیةالنازیة 

ا اشتعال  ارلحإیطالیا.    ألھلیة ب 
نھا ومع  إسبانیا.  یة  في 

ساد  ثالثال اینات  لثقافي، الخواء 
وتكلل  واالن االقتصادي  ھیار 

ب النذلك  الشوب    عالمیة حرب 
یَر  التي لم    1945-1939  انیةالث

نھایتھا   ى علإلقدامھ  تسفایغ 
فينتحااال لس  روبوبتمدینة    ر 

 .  1942 فبرایر یلیة فيالبراز
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  أم ھاشمیل  قند
_______________ 

 حقي یحیى
_______________ 

1905 – 1992 
  مصر

 1943: 1ط
 ةروای أدبي

_______________ 

حّي السیدة    حقّي في  ولد یحیى
با  1905عام  اھرة  لقزینب 
ح األخیرالع  تىوعاش  من    قد 

عام   العشرین  ،  1992القرن 
بـ الروحي"لقّب  ل  یلج  " األب 

الستینیا القرن  من  .  20لـات 
أحدات حي  الروایة    ثدور  في 
 .للمسجدمحاذي ینب السیّدة زال

في یعیش    ،طالب  إسماعیل
أمھ  زینالسیدة    يح مع  ب 
یسافوأ ثم  الستكمال بیھ،  ر 
حیث نیا،  ماراسة الطب في ألد

وروبیة األ  رةبالحضا  یحتك
فتاة وھ على  یتعرف  ناك 

تألمان تكون یة  كیف  علمھ 
إسمیع  مث  الحیاة، اعیل ود 

لل طبیبًا  ویف ویعمل  ح تعیون 
ف العیادة  نفس  السیي  دة  حى، 

یكتشف أن سبب زیادزی ة  نب، 
ھو  المرض    مدة مرضاه  عند 
زیت خدااست من  قطرات   مھم 

 

 
 
 
 

 
_______________ 

والمقندیل   یكتشف  ما  عندسجد 
تع  أن  اضً أی بنفس  خطیبتھ  الج 

ق یحطم  المسجد،    ندیلاألسلوب 
عن مرضوینفض  ھلھ  أو  هاھ 

یھاجم  الع أنھ  حدى  ویتتقادھم 
الدیدقمعت  والاتھم  بدً   نیة.  ا یجد 

العلم  من   بین  مصالحة  عقد 
فتوالمع ابقدات  لعالج  نة  یعود 

اإل  مستخدًما  واعمھ  لعلم  یمان 
إسماعیل  معً  ویكتشف  یة أھما. 
 رتھ. أسب الناس وب حتسااك
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نھر  ى لع رسج
  درینا

_______________ 

 دریتشإیفو أن
_______________ 

1892 – 1975 
   - صربیا

 1961 یةعربلاب ،1945: 1ط
 روایة أدبي مترجم

_______________ 

أ أندریتش  ب إیفو  -وسنيدیب 
األصل  سنبوو  ھي  غسالفیو ي 
بعد و صربي  إنھ  أعلن  لكنھ 

ال المیاعالحرب   لكوذ  لثانیة.ة 
من الذینصر  ألنھ  البوسنة   ب 

دولةكانو في  كنھا  ول  واحدة  ا 
إلىتح جمعد  ولت  ات ھوریة 

األ الحرب  ي فھلیة  بعد 
عام  یوغوس -1992الفیا 
جائزة    1996 على  حصل 

لسنةلأل  نوبل  1961دب 
العظی ال"لجھوده  قام  مة  من  تي 

االبتتبا  ھلخال مصائر  نسانیة ع 
مدینت تاریخ  من   ھ".المرسومة 

نش طبیعة  وسطبسبب  في   أتھ 
المسلمین مت من  مازج 
نت ھذه  كا   الیھودمسیحیین ووال

روایاف  ةواضحالبصمة   تھ  ي 
عن كتب   لبصمة اھذه    وقد 

 
 

 
 

 
_______________ 

الدكتور  ولید    بالتفصیل 
الذ عراب السباعي  كان  ي 

اللقارل  قدیمھت و وھبي  رعئ 
بترال قام  روایاتھ   ةجمذي 

اتحاد إلى  تاب  الك  وتقدیمھا 
ت  بعا طت في عدة  العرب ونشر

ب  میة الكتا . أھ1992حتى العام 
فھنرا تحقیقا  ا  ي  لتسامح حیاة 

الدی الثالثةابین  م  الاإلس  نات 
والیھووالم رغم دیة  سیحیة 

الحكم   صعوبات   وقسوة 
 العثماني. 
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  الرؤوس 
_______________ 

 مارون عبود
_______________ 

1886 – 1962 
  نانبل

 1945: 1ط
 ينقد أدب يموضوع

_______________ 

یعرض   ألھم  تعلیق:  الكتاب 
عصالشعراء   الشعر وفي    ر 

كلھا وبنظرات  بإی  العربي  جاز 
رثاقب مع  سخرة  مشبعة وح  یة 

 دبیة.باإلیماءات األ

 ) حجاويعارف ال(

شاك لبنانیًا  وكات  اعًران  بًا 
بأسلمس معروفًا  وبھ یحیًا 

وعا بین البسیط،  وعمل  ش 
العرلا اللغة  درس  بیة  دروز. 

واوالسر عدة فرنسیة  لیانیة  في 
ف لبنان.  مدارس  عام    دخلي 

ماسمدر  1900 یة  وحنا ر 
أربعة  فیھا  ضى  مأ  مارون
ستمرار االرفض    ولكنھ  أعوام

قھ  قصد بإلحاكان ی فیھا ألن أباه 
الكھنوتیة ما   یأه للحیاةن یھأ  ابھ

بعد   مارون.  عنھ   ذلك رغب 
 

 
 

 
_______________ 

حیث حق  تلا الحكمة    بمدرسة 
فیھ سنتینأمضى  و  .ا    جد وقد 

ھذه  م في  الجو  ارون  المدرسة 
األدبیة   مواھبھ  حتلتف  ؤاتيالم

مواص مسیال  المھنیة  رون  رتھ 
باإلكمح صحیفة  في  ضافة  رر 

 عر. ة الشإلى كتاب
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  موسى المةس یةترب
_______________ 

 سالمة موسى
_______________ 

1887 – 1958 
 مصر

 1947: 1ط
 یة العلمانفكر  موضوعي

 یةیرة ذاتس
_______________ 

مسیرة   ثقافیة  تمیزة.  ذاتیة 
سال بأسلوب یشرح  موسى    مة 

تھ كی راواشت  علمانیتھسھل  
 ف اكتسبھا ثقافتھ وكیو
 ) عارف الحجاوي(

الكتاب إصداأعید    1947 ر 
 2014 يوعن مؤسسة ھندا

االش  رائد  الھو  یة مصرتراكیة 
الأومن   ھا. رمرّوجین ألفكاول 

بھنب قریة  في    ب ربقاي  ولد 
قالزقا ألبوین  ن. بطییزیق 

اھتما عنھ  الوعرف  اسع  مھ 
الراسخ با واقتناعھ    لثقافة، 

اء.  الرخو  دمللتق  كر كضامنبالف
سالمة موسى لمجموعة انتمى  

المص المثقفین  منھم  ریینمن   ،
السیدأح لطفي  نادى  ال  ،مد  ذي 

ا العربتبسیط  وقواعللغة    د بیة 
بالواالعت  وھانح عامیة راف 

 ونیةفرعلا  لىإا  ودع المصریة.

 
 
 
 

 
_______________ 

. المصریینكأساس النتماء 
 . ظمحفو تتلمذ على یدیھ نجیب

حیث  فرنسى  إل  1906سافر   ا 
سنوات من حیاتھ    3فیھا  قضى  

إلى    ثم لدراسإنجلانتقل  ة  ترا 
حیث   أربع ش  اعالحقوق 

أخرى، أھم  سنوات  ل لكنھ 
القرف  نصاودراستھ   . راءةإلى 

كتاصأ أربعین  حوالي  با  در 
  صر"، ة العقل في ما: "حریھمن

"،  لتاریخا في ا"الحریة وأبطالھ
و الفالسفة"،  أة  "المرو"أحالم 

و"ھؤالء ل"،  رجاللعبة  لیست  
 موني"عل
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  زقاق المدق
_______________ 

  حفوظم  بنجی
_______________ 

1911 – 2006 
  مصر

 1947: 1ط
 روایة يأدب

_______________ 

أ من  المدّق  زقاق  شھر  روایة 
األدبیّة ك  الّروایات  تبھا التي 

مح  اوفنجیب  محھلّ ست ظ.  فوظ   
ذلك    روایتھ صورة  لنقل 
وصف المكان قد  فنجده    ؛ 

س انّ لزلھ، وطبیعة اقاق بمناالزّ 
ف یعیشون  وَمحّال الذین  تھ  یھ، 

كیّ راالتج إلى  إضافةً  افّةً،  ة 
بالملل،   .  اةالحی  ةرتابوالّشعور 

التحش وعالم  البطالة  یش 
الشخالمقنّ  المحعة.  وریة صیة 

األ  "حمیدة"  نوثةنموذج 
فالمتفجّ  علدھنجرة،  الدوام  ا  ى 

تطلّع للخروج من الزقاق إلى  ت
الم اعالم  سیجلب ال    لذي 

وت من   وقتالسعادة  للخروج 
نح   و ولالجدید  العالم    والزقاق 

حعل القیمى  رامة.  والك  ساب 
النقیض على    ا منھم  وقف 

الحلوالحالّ  عباس  ضحّ ق  ى  ، 
بالّزقا    من ونھ  وصال  قعبّاس 

 
 

 
_______________ 

امحأجل   لیدة  تقلتي  ع  تنم 
ھذهبم یكِفھا  حاولتھ  ولم   ،

ز عن  غریباً  ق  اقفاقتنصت 
إ  ویؤول  لمدقّ ا األمر  ى لبھا 

(فر المدعّو  لیلقي  شخصیّة  ج) 
ب  ما  أقدام یبھا  العدو، عساكر    ن 

ال من  اشتھت  ما  بفنالت  د  عمال 
با وغأن  شرفھا،    یّرت عت 

تیتي، إلى   وھجرت  اسمھا 
بنظرھا الحیا القذرة  الكریمة    ة 
حیات مقاب الل  ي والتة  دیدجھا 

علی فوات ندمت  بعد  ولكن  ھا 
 األوان.
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  اقالنفأرض 
_______________ 

 عيالسبایوسف 
_______________ 

1917- 1978 
 مصر

  1949: 1ط
 یةوار بيأد

_______________ 

ضمن تُ  الروایة  ھذه  صنّف 
االاألد  األعمال  یةجتماعبیة 

ا  حدثتتو المصري لمجتمعن  ع 
ي ات في في نھایة األربعینوالعرب

خیا واقإطار  ولكنھا  في یعلي  ة 
فض الوقت.  الكاتب  نفس  في ح 

امعظم    ةالروای لعوار أشكال 
فيا والسیاسي  تلك   الجتماعي 
اا رب نت حلحرجة حیث كا لفترة 

األ على  مع والمجتبواب  فلسطین 
ي. داخل  المصري في حالة غلیان

النیعتب اھ  دقار  ى إحدلروایة  ذه 
العھد  بانتھاء  المبشرة  الروایات 

حلملكا مصر  في  أن ي  یث 
 ق ثورة یولیو بثالث بسصدورھا  
ق الفنانسنوات.  ا  ام  لمھندس فؤاد 

ام ع  في فیلم أرض النفاق  اھبتمثیل
أیو  .1968 السباعي  دیب سف 

، وعسكري ووزیر مصري سابق
، في الكلیة الحربیة  عمل كمدرس

عام  و ع1952في   یراً مدمل  م 
 

 
 

 
 

_______________ 

وتدر الحربي،  في للمتحف   ج 
لرتبة  المناصب حت ، میدعى وصل 

من   تقاعده  الوبعد  عسكریة الخدمة 
عددقت س  الد  المناصب:  كرتیر من 

المح العام  لفنون لعلیا  كمة 
العو لالسكرتیر  الوحدة ام  مؤتمر 

عمل 1959ویة  فروأسیاأل ثم   ،
اعة"  "أخر سمجلة  كرئیس تحریر  

و1965ي  ف نا،  في  دي عضوا 
مجلة   لتحریر  ورئیساً  القصة، 

الجدیدة"،رسال "ال عام   ة  وفي 
1966   ً عاما سكرتیراً   انتخب 

أسیلمؤتمر   یا  وأفریق  اشعوب 
متفرغاً تینیة،  الال عضواً  وعین 

الفن  األعلى  سالمجلب ون لرعایة 
وزیو بدرجة  ورئاآلداب  یساً ر، 
ف ل الھالل  دار  إدارة  ي مجلس 

 1973في    فةقالثل  ایروزو،  1971
فيعضواً و مؤسسة     إدارة  مجلس 

و1976األھرام   عام  ،   1977في 
 ن.یین المصرییفنقیب الصحاو
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 The  حر شیخ والب لا

Old Man and 

the Sea 
_______________ 

  ياأرنست ھمنجو
_______________ 

1899 – 1961 
 رصم
 جممتر 1952 :1ط
  روایة يأدب

_______________ 

ھمنغواي   ارنست  ائي الروولد 
ااالمریك في والیة  عام لي  ینوا 
وتعتب1899 روایتھ  ،  الشیخ ر 

من  لوا ابحر    لروایات روائع 
وا العشرین  القرن  لتي  في 

على  زاح نوبلت   جائزة 
والبحر    .1954 الشیخ  روایة 

المشوق ذا الممتع  السرد  ت 
القالتي تش بكد  ره  عل مشاارئ 

الواحد الذي    حالة البطلعیش  لی
من   تحقیق  أیتفانى  .  ھدفھجل 
الرو الصرتجسد  قصة  ع  اایة 

ین لحیاة)، ب االبدي (االنسان وا
واالنااالنس من  ن  جھة، سان 

 طبیعةالنسان وقساوة قوى الوا
جھة   وترمز  من  الى اخرى، 

وربا االرادة  الجقوة  ش  أطة 
للذاتأثوال  ذاإبكل مفاھیمھا    ر 

 

 
_______________ 

  لى إنسان لیصل  عھا االستجمما ا
من فیتمكن  یرید   عمل  ما 

لك.  ذ  سبیل تحقیق  المستحیل في
شیخ  و  أنتیكو  الصیاد العجوز سا

ا   رحالب سمالذي  كة صطاد 
وصرع  الما العظیمة  رلین 

لال ذاتیقرش  وثبت  مازالأھ   نھ 
تقدمرقاد رغم  العطاء  على  ھ  ا 

ین  را من الصیادین الذأبالسن وث
بنع رححسوالن  العجزتوه  لتھ ، 

ا ً ربعأستغرقت  التي  وثمانون    ا
یر  رفقة غالم صغھا بیوما استھل
یحب   ویرعاه  لاكان  لكن  عجوز 

ا  وصفو  ھتفقن مراعاه مھ منبویأ
نزل البحر  ف  س.بالمنحوعجوز  ال

تتموحید مشاعكل ا  من  ھ  شتى  ر 
واأل سانتیاغو ر.  أالثلم  وصل 
مارلینتھ    أخیراً شاطئ  ال بھیكل 

یأ  ھنأشن  ما مكل    مزوھ   حط ن 
وأن یضعھ في    ننساإقدره كمن  

 .میزان العجز
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  ةالكبیر دارلا
_______________ 

  محمد دیب
_______________ 

1920 – 2003 
   رالجزائ

یة، رنسالفب 1952: 1ط
 1986یة لى العربإترجمت 

 روایة أدبي
_______________ 

دمحم كا ھ  یبد  یب  وأد  تبو 
في  جزائري   الفرنسیة  باللغة 

الروای قصة  وال  ة مجال 
وا واللقصیرة  .  عرشالمسرح 

مد في  دیب  محمد  ینة ولد 
غرب  تلمسا ملجان  ن زائر، 
ومثقفة، تلمسان  عائلة حرفیة  یة 

سة تدائي بالمدرب مھ االی تعل ىتلق
أن  ا دون  یلتحق  لفرنسیة، 

كان بالمدر التي  القرآنیة  سة 
بیل أتحق  فاة  و  وبعد  ،ھقرانھا 

سنة   في  1931والده  بدأ  م 
الشعریة.   وعت نت  الكتابة 

 شعر.الون الروایة عمالھ ما بیأ
نشرت    "الكبیرةروایة " الدار   

قبل سنتین من   أي  1952ة  نس
شرارة الثورة    اندالع 

وایالتحر   ة ببراع  ستطاعریة، 
ي  د واقع الجماھیر، وھیجسأن  

وتتطلع الغد   تكدح   إلى 
 

 
 

 
_______________ 

ي  وھ  شرق.والمف  المشر
وقائعھا،  وایر بتسلسل  مشوقة  ة 

عادھا.  ارھا، وعمق أبء حوودف
  2(جـ  ثالثیة  من  جزء  يوھ

نول لا  3ـج،  1954یق  الحر
بأسواق  ،)1957 نا  مفقودة 

یر من بعدد كیزال  المحلیة وال  
خاصة  ا العربیة، بالللقراء،  غة 

لعمل األدبي ھذا ا  مین منمحرو
ز  ائجودة  ي عل علصح  النفیس.

الف  ھمھاأ  لعل رانكفونیة  جائزة 
1994. 
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  رى الفتنة الكب
_______________ 

 طھ حسین
_______________ 

1889 – 1973 
  فرنسا

  "عثمان"ن في جزئی :1ط
  "وبنوه يعل"و )1952(
)1961 .( 

تاریخ ونقد   موضوعي
 اجتماعي

_______________ 

ن أن محمد ب  یعرف د  كم واح"
خلیفة الصدیق  بكر   أبى 

قتل    يشارك ف  "ص"الرسول  
  عثمان بن عفان لث  االث  لخلیفةا

بالفع(...)   ما  ھذا  دث  حل 
األحداث   دیدالعضمن     من 

ف ة  یالتالالسنوات    يالعنیفة 
وسج  لوفاة  لتھاالرسول، 

كتب   من  ین المؤرخ العشرات 
عمید وال وتناولھا    مستشرقین، 
ااألد حسی  يبلعرب   يفن  طھ 

الكبرىالفت"بھ  تاك یھ ئجزب  "نة 
، "نوهوبى  عل"و  "عثمان"

بمقتل أت  دب  يالتتنة  الف  يوھ
ا الخلفاء  وھو لراشدین،  ثالث 

منزلھ   يفالقرآن  رأ  قی باحة 
الم بعبالمدینة  أن نورة،  د 

المسلمین  اصره  ح  مئات 
 

 
 

 
_______________ 

القادمین من  المت البصرة مردین 
عتجاح  ر،مصووفة  والك   لى اجاً 
باتھ ألھلھ بالمال ساتھ، ومحاسیا

فة  خالل خالحتى  والمناصب. و
ثنان من كبار  یھ ال، انقلب عيعل

ب  الصحابة الالزبیر  وام عن 
ب عبیدوطلحة  طھ  .  هللا  ن  قام 

بإعادة   تاریخنا   قراءةحسین 
بع نقدیة، قلیة  اإلسالمي  علمیة 

عنبعی وإضفاء القد  دا  اسة 
 . علیھ مالحم أسطوریة

 فد الو/عصمتمحمد 
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 السقّا مات
_______________ 

 عيیوسف السبا
_______________ 

1917- 1978 
  مصر

 1952: 1ط
 نثر  أدبي

_______________ 

روا  السقا ھي  للمات  كاتب یة 
یوس السبالمصري  اعي.  ف 

 1952ول مرة سنة  ألدرت  ص
دارع  ن.امعییللجشر  لنا  ن 

الكثیریعت  أھم   برھا  النقاد  من 
 السباعي.وسف روایة كتبھا ی

فأحداتدور    حارة  يثھا 
ا  في    ، لعشرینیاتمصریة 

الئیسیرال  والفكرة في  روایة ة 
فلسفة  ھ ومحاولة ي  الموت 

الالشخص "اریة  لمعلم  ئیسیة 
من  السقاشوشة   للھروب   "

 ھ الشابة. زوجت وفاة ذكرى
شو المعلم  شخینقذ    ما ص  شة 

فال  من المطاعم  د  أح ي  ضرب 
ویدعوه  تتم  ث بھ  عالقتھ  وثق 

حماتھ في بیتھ مع    عھم  ةملإلقا
 ، وھو ال یعلم ان ھذاھ سیدنواب

یع مجفمل  الشخص  ل اي 
الموتى.  قمتعل ینفر    بدفن 

من  شوشة   في   ضیفھ  المعلم 
 

 
 

 
_______________ 

الضیف   إن  إال  سرعان  البدایة 
من یتمكن  المعل  ما  م  إقناع 

ذ نبو  ھحیاتصلة  بموا  ةشوش
موت، إال أن أكبر من الالخوف  

تحد عنمفارقة  یموت  ث  دما 
فجأ  الضیف بی  ةنفسھ  ت في 

  . بسبب ذلك  شوشة فینھار المعلم
یستع عب فترة  ھ عافیتالمعلم  ید  د 

بتویأ سار  خبر  شیخاً    عیینھتیھ 
الل في  أن  لمنطقساقیین  إال  ة، 

وتنتھي    ھرأسفوق    ینھارالبیت  
 ومؤثر د قويحیاتھ في مشھ
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، ضحى  الماإلسر  فج
،  )أجزاء  3( اإلسالم

  4( اإلسالمظھر  
م، إلسالیوم اء)، جزاأ

قظان، زعماء  حي بن ی
عصر  لفي ا اإلصالح

اطر  یث، فیض الخلحدا
 أجزاء) 10(

_______________ 

 أحمد أمین
_______________ 

1886 – 1954 
 مصر

1928 – 1953 
ریخ ات عيموضو

_______________ 

اإل  في ،  1929سالم  فجر 
ظ  اإلسالیتناول  ة  فتروال  مھور 

جزءس  التي وھو  من   بقتھ، 
تأر شسلسلة  "یخیة  جر فملت 

ااإلسال و"ضحى  م"  إلسالم" 
أرخ  و"ظھر بھا    اإلسالم" 

أم العرب أحمد  حیاة  ین 
رع  ش  ذ أنیة منالفكر  سلمینالم

العقلا حتى  لنزوع  بالتكّون  ي 
وس نجمھ،  ثم  طع ضعال  وؤه، 

  خفوت. حار إلى
 شھادة القضاءد أمین ل أحمان

 

 
_______________ 

بعدھم.    1911سنة   في  دّرس  ا 
ا  القضاء    . رعيلشمدرسة 

  3ة  مدل  1913في  ضیًا  عمل قاو
مد بعدھا  عاد  في  أشھر  رًسا. 

عرض  1926 صدیقھ م    علیھ 
ح أ طھ  یعمسین  مدرن  ا سً ل 

اآلداب  بك القاھرة، لیة  بجامعة 
فیھا   أستاذمدرسً فعمل  ثم    اً ا 

بح عمیدًا لھا ى أن أصلاعدًا إمس
  آخرین   عمأنشأ  .  م1939في  

ا م  1914 لتألیف "لجنة 
ا سً ئیي رالترجمة والنشر" وبقو

ح شلھا  وفاتھ.  فتى  ي  ارك 
ال "مجلة  "  رسالةإخراج 

مجلة 1936( أنشأ  كذلك  م). 
األثقافة"ال . م)1939(دبیة  " 
بعد1946ي  وف اإلدارة    م  تولیھ 

بو أنشأ    زارةالثقافیة  المعارف 
ھدفھ   لشعبیة"الجامعة  "ا وكان 

نشر   بمنھا  لشعب  ا  نیالثقافة 
   .طاتشأ معھد المخطونأذلك ك
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  نم فقوم
  یقاافیزتلمیا

_______________ 

 زكي نجیب محمود
_______________ 

1905 – 1993 
  مصر

 1953: 1ط
 فلسفة موضوعي

_______________ 

 ناونعب  الطبعة األولى   تردص
أعید   قاالمیتافیزیفة  اخر ثم 

الالح الطبعات  في  قة تسمیتھ 
المیتافیزی  ىإل من    . قاموقف 
زكى نطالع  ندما  ع   مؤلفات 

محمو النجیب  اختالفا   د  نجد 
بكب مویرا   ةیركالفاقفھ  ین 
فالسوم التحلیل  واقف  فة 
مور    مثالالمعاصرین أ  يواللغ

وفتجنشو وتینرسل  سفة الف، 
المنطق أمثال الوضعیة  یة 

شلیمو وك  كرتس    ارناب وآیر 
نجدهوغیرھم مدارھم  .   یدور 

حیث   یتنإمن  منھجب ھ  م  ھنى 
الت  عالجوی  ،يحلیلالت   ي القضایا 

طریقتھم،بن لھا    یتعرض  فس 
منزع متعوینزع  ضا   دصبا 

العلم، قا ومزیالمیتافی مع    نحازا 
التقل الفلسفة  ،  یدیةویھاجم 

إلى العسلالف  ویدعو   میة، لفة 
 

 
_______________ 

 يف يالمنطقلیل حعن التویدافع 
  .بالذات يالتفكیر العلم مجال

محافظة  قرى    إحدىبد  ول
ثم  الف  رسد  میاط،د عمل  لسفة 

س  بالتدریس  .1943نة  حتى 
دراس فيأكمل   ،ترالإنج  تھ 

ال على  من  ه  تورادكحصل 
عام لندن  عین .  1947  جامعة 

ثمستشارً  للسفارة ا    قافیًا 
واشفریة  مصال   -1954  نطني 

وع1955 في  ،    المجلس ضًوا 
بھیئة  للثقافةالقومي   التحق   ،
الف  التدریس قسم    فة لسفي 

أستاذًا  ا  بھعمل  رة،  معة القاھاجب
إلمتفرًغا،   الكویسافر  ت ى 

سفة لفلل ذًاحیث عمل أستا 1968
لماجالب سنو  دةمعة  .  اتخمس 

سنة   في    1953انتدب  للعمل 
اإلوزار القومية  ر أصد  .رشاد 

شارك    ." لمعاصرالفكر ا"   جلةم
األسبوعي   بمقالھ  1973منذ  

 .ألھرامة اریدبج
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  عمیاءالمومس ال
_______________ 

  بدر شاكر السیاب
_______________ 

1926 – 1964 
  العراق

 1954: 1ط
 شعر أدبي

 _______________ 

ش ابدر  موالید یاسلاكر  من  ب 
شاعٌر  1926عام   وھو   ،

فقعرا مشھور  الوي  طن  ي 
كما  ال واحعربي،  من  یعتبر  داً 

السسمؤ الحرشي  في    عر 
الاأل خمسینیات    عربي،دب  في 

ال السیاب  ماالقرن  كتب  ضي 
الشعریمل الحمتھ   ائعةرة 
ال"ال یاء"، والصحیح  عممومس 
مة شعریة تعج بصور ا ملحأنھ

وب   ةیشعر مشاعر فاخرة 
كیف    نسانیةا تلخص  متفجرة 

ف العراق  في  الفقر  اة تدفع 
الدعارالمت   فقیرةعمیاء   ة،  ھان 

ا عبكانت  عنرالقصیدة   ة 
م  والظللفقر  دة ضد اصرخة حا

حیث    اءممزوجة بكومیدیا سود
الشاعر  على   یصور  ان    كیف 

تدفعیرة  الضر  ھذه من  ث  ان 
القند سراج  وھیزیت  ي  ل 

 جال.رلن اتقبل زبائنھا متس

 
_______________ 

نیاط   فیھا  تتقطع  قصیدة  ھذه 
حزنا   على  والقلب  تلك  اسفا 

دمرھ  لفتاةا والتي  الفقر  تجعل ا 
یحقلالمت كثیرازي  تل  ن  ك  على 
االم من  ومس  وھي  لبائسة. 
یاسیین سائل الناقدة للسلرى اأقس

ذین الالوقت وذلك  في    ناقییالعر
یرفلون   الكانوا  فیما في  فساد 

یم و  نموت  الشعب  قد الجوع، 
الشاستخ بین ادم  حوارا  عر 

وص في  نفسھا  وبین   فالعمیاء 
ا یالتردد  السیاسیون عیشھ  لذي 

یقو الالذین  ما  ،  نیفعلو  لون 
من  وینتق الىالیسالون  الیمین   ر 

لم البصر  ذاتیة،  صابلمح  لح 
تأوكیف   المبادئ   نحسرن 

وفي علتتقدم    صالحوالم یھا، 
على   تنتصرالنھایة   الغریزة 

 .العقل
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  المطر أنشودة 
_______________ 

  السیاب بدر شاكر
_______________ 

1926 – 1964 
  اقعرال
 1954: 1ط

 شعر أدبي
_______________ 

ر الشاع  افھألسیاسیة  ة  قصید
بالع السیاب   شاكر  درراقي 

ضمن  أیضا  ت  نشرو  1954
 1960وان  العن  سنفب  دیوان
 The Wasteبـ  تقورن

Land    لـT.S. Eliot's. 
األ ألنشودالفضل  المھم  طر ة 

ب االبواظھور  یتمثل  ى ألولدر 
األسطوريتلالھام  الست  راث 

ا الحدیث،  اللشعر  في  عربي 
بتموز  ش  وتماھت  خصیتھ 

تماوبال كما  صمطر  رة وھت 
بعشتالعراا والمدینة ر  ق 

مف عالمھ   اتیحاوصارت  لفھم 
والشعري ال  مل.  سیاب یقتصر 

األسعل على طى  الیونانیة  ورة 
األورو الشعراء  بل بعادة  یین 

ینھأخ من  ذ  البل  ابلي التراث 
وم  إلى الی  تزال  ا رموزا الفأحی
في  فاعل اة  ُولد  .  لشعراءوعي 

البص دار   رةقرب  في   ودرس 
 

 
 

 
_______________ 

منذ  بالس  مّ اھت  معلمین.لا یاسة 
بتو  الصغر، أفكاره  في  ین  نقّل 

والقا وبلشیوعي  سبب  ومي، 
ُسجناشم السیاسیة  أكثر    ركاتھ 

وب مّرة،  نف عمن  تّم  إلدھا  ى یھ 
قر  مصر الشعلتنطلق  ریة یحتھ 
 ھا. ھ وجمّ تعلى ا

غ" ساعةَ نخیابتا  عیناِك  ٍل 
شرفتا/السحر ینأى   نِ أو  راَح 
القمرعنُھم حین    اكِ عین/ا 
تُورتبسما وترقُص  /الكروم  قُ ِن 

كاألقماِر  األضواءُ    / نھرفي  .. 
ال ھُ  ً نَوھْ مجذاُف  یرجُّ سا اعةَ   

 " السحر.
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 الطریق إلى مكة
_______________ 

 Leopld Weiss أسد مدمح
_______________ 

1900 – 1992 
  سانمال
 1954 :1ط

 ممترج
 ذاتیةة سیر موضوعي

_______________ 

أو  أسد  محمد  یروي 
)Leopard Weiss(   قصتھ
انتف من اقي  الروحي  لھ 

و اإلسالم،  إلى  نتقالھ  االیھودیة 
الغسدي مالج إلى شرق ن    رب 

ف صمنت  يفرب. أسلم  بالد الع
عالعشر من  وین  فھم مره 

قصیرةا سنوات  في   إلسالم 
وأ من  معظم  من  لدوا  فضل 

طمسلمین شرق مستال  اف. 
الشرق األاوالنمس بلدان  دنى ي 

وبص سائحاً،  إحافیاً  سالمھ  عد 
أ الحقصد    1927ّج  داء 

المدینة  في  اإلقامة  واستھوتھ 
سنوات،  ةالمنّور ً   ست    ضیفا
للملكوصد العز  یقاً  یز،  عبد 

  الجزیرة   قلب  يفوجال  
یدھا، وقد أتقن  ل توحة قبالعربیّ 

إحدى   ة،عربیال من  وتزّوج 
ال حائل   مدینة لا  فيمة  مقیأسر 

 

 
 

 

 _______________ 

أصبحت  ورة  المن وفتاةً  ده  لأم 
) حمد  مروى  .  طالل)الوحید 

تجربتھ في زیجاتھ، وتوّسع  سد  أ
طر المخاف الرحالت وصفي و

واجھھا  ال الصحارتي  .  يفي 
مؤ مفلفجاء  كتبھ    نھ  ما  أجمل 
اإلغربي   عام  سالعن  ودفن  م، 
في    ي مقابر المسلمینف  م1992

إس  والدتھ  .  انیباجنوب  كانت 
 م)1900ع القرن الماضي (طلم

لیمبور مدینة  في في    غ 
النماإلمبراطوریّ  ة  ساویّ ة 

برجوازیّة   بیئة  من  الھنغاریّة، 
میسورة،للیبرا جذور  ذات    یّة 

مھ بلوغھ مو  اجرة.یھودیّة  ع 
قال  ا منت رین، غادر فیینشن العس
افة  صح لى برلین ودخل عالم الا

للت أّھلھ  ً ما  أعواما  عةبأر  جوال 
 . األدنى رقي بلدان الشف
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  ة المصریةفي الثقاف
_______________ 

ومحمود   عبد العظیم أنیس
 ممین العالأ

_______________ 
عبد العظیم ( 2009 – 1923
  2009ـ  1922 )أنیس

 )ملاعلا نیم أ دومحم(
  مصر

 ) 1954 تالاقملا( 1955: 1ط
 تاریخ نقد اجتماعي موضوعي

_______________ 

أصداء كتاب لا وركان لصد
  نیھ حسھا طأردود فعل، بدو

 حتى الیوم.لم تتوقف والعقاد و
 .)حامد فضل هللا(

صدیقھ    ملاعلاكتب   عبد  مع 
عدّةأنیم  ظیالع مقاالت  داً ر  س 

حسین طھ  وعباس   على 
حول العقاد    دور   محمود 

وّجھ یومھا،  طھ   الھم  األدب. 
بعنوان ح قاسیاً  رداً  سین 
ة . وھي جمل" یقرأالیوناني ف"

ع كان تعبّر  ما  فھم  ن صعوبة 
محمد جمع    . اندالناقیكتبھ  

كتاب  المقاالت  دكروب   في 
الثقا" واعتُبر    "یةفة المصرفي 

إع دة والعن  ن  البمثابة 
ج ادیمدرسة  النقد  في  ألدبي دة 

الماركسیھي    ي ف  .ةالمدرسة 
 

 
 
 

  
_______________ 

على   ا شنّ   الكتاب شدیداً  ھجوماً 
بأنّ   نجیب وصفاه  ھ  محفوظ. 

الصغیرة   البورجوازیة  كاتب 
 بقات الوسطى. والط المحبطة

تك معر لم  الثقافة   يف"كة  ن 
التي   ھي   "ةالمصری الوحیدة 

  " ك فكریةارمع":  لمخاضھا العا
والوعي  ")،  1965( الوعي 

العر الفكر  في  بي الزائف 
  ھیم مفا")،  1986(  "لمعاصرا

إش ) 1989(  "كالیةوقضایا 
ین الخصوصیة  بالفكر العربي  "
وأخیراً  "نیةلكووا نقد "،  من 

إ إلى  .  "المستقبلبداع  الحاضر 
فثابم   ربت عت مساھمة  بناء    يبة 

  .لعربيع النھضوي االمشرو
 ) رابخألا ،یرمحمد شع (
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  مواار ب بیدرو
Pedro Páramo 

_______________ 

 Juan Rulfo وفرولخوان 
_______________ 

1917 – 1986 
   المكسیك

 1955: 1ط
 يبأد ممترج
 روایة

_______________ 

رولف ولخوان  الذي  ة  سند  و 
إحدى    "سایوال"في    1917

مأفق وتوفالق  ناطر   ىمكسیك، 
مف عاي   1986م  دینة مكسیكو 

إال  لم السھل  "ن:  بیتاك   یكتب 
قصصیة    ةموع(مج   "یحترق
و1953 بار")    " اموبیدرو 

وبعض  1955(روایة    (
والسیناریوھات.    الحكایات

رولفو عند  مق الكتابةُ  بة، ضت، 
موض دائم، والغوالنّص وجیٌز  

بملء    ارئ العنایةھو یترك للقف
ویم   صة فر  نحھالفراغات 

تَحكي روایة  ھ.  لاین خكمالھا مإ
باراب" ر  "مویدرو    جل قصة 
إلیع  "بریسیادو  انخو" ى  ود 
وصیتھا یرق على  بناء  أمھ،  ة 

بح تحتضر،  أبیھ  ا  ثوھي   عن 
 

 
 

 
_______________ 

بعد    .اسبھالذي ال یعرفھ كي یح
ن وجیزة،  وفاة    كتشففترة 

بریس   األب. رجاال  یلتقي  یادو 
كال ینبثقون   ابسرونساء، 

إال  ھ  ةاالحیُحون:  مَّ ویَ  تمّر  ال  نا 
أصوات  ع وبر   ثم  نمالموتى، 

القارئُ یُخمِّ  شیُن  بأن  فش  ئا ،  یئا، 
 .ھم من الموتىالذین یتحدثون 
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 السد
_______________ 

 ديمحمود المسع
_______________ 

1911 - 2004 
   تونس

 1955: 1ط
 روایة أدبي

_______________ 

عام سم كتبت  ذھنیة  رحیة 
شر إال في لم تن  أنھاإال    1938

ماالخمسین القرن  ن  ت 
 تھذه المسرحیة ذاالعشرین. و

روائي   جدیدة  ونفس  صیاغة 
س لیونانیة ا  یزیفألسطورة 

بأبع حلكن  أخرى اد  ضاریة 
ا في  العربمتعمقة  ي لتراث 

 .دیةوجوالر  واألفكا  اإلسالمي
الم صیات  بشخیة  حرستمیزت 
ذاتواضحة   نفس   ودالة 

كالبطل  شكسب غیالن یري 
موزوج والطیف مونة  یتھ 

والب یقع  لوا  .لغمیارى  كتاب 
ال والمسرحیةبین  تھ  لغ  ،روایة 

القرآن،    قویة مستوحاة من لغة 
من   ةیأھم تنبع  الكتاب 

الكلموضا وزمن  تابة وع 
الكثواالست في دعاءات  یرة 

 . متنھ

 

  
_______________ 

كلیة سعملاتخرج   من  دي 
بتونسالصا الل  دقي  غة ودرس 
في  العر واألدب    ة جامعبیة 
باریس  ربونالسو ج روتخ  في 

عام  ھمن بعد  1936ا  ل  استقال. 
) كان1956تونس  وزیراً    )، 

)   م ث)،  1968-1958للتربیة 
الثقافة ى إل  1973  وزیر 

عنمس  كان.  1976  ؤوالً 
ن التونسي  تحدیث  التعلیم  ظام 

 . ةمعة التونسیلجاء اشاإنو
أعمال المسعدي  الھامة كتب  ھ 

 .1947و 1939مین بین العا
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ھیم  إبرا وانید
  طوقان

_______________ 

 ھیم طوقاناربإ
_______________ 

1905 - 1941 
 فلسطین 

 1955: 1ط
 روایة أدبي

_______________ 

ال عبد  طوقاإبراھیم  ن  فتاح 
األخ شاع وھو  فلسطیني  ر 

طوقلفدو  الشقیق وألحمد ى  ان 
  راء األردن.رئیس وز نطوقا

الشعراء  بر  ت عی المنادین  أحد 
العبال والمقارقومیة  ة ومبیة 

األجنبي  ا  ضد الستعمار 
ولألر العربیة  خاصة  ض 

ن العشرین،  یزي في القراإلنجل
كان  وسطیفلت  حیث  اقعة  ن 

 .البریطاني دابتن اال تحت
بالجاتحال األق  في معة  مریكیة 

ا  ث فیھومك  1923بیروت سنة 
تخرج نشر  .  م1929  ھحتى 

الصحف   في  لمجالت ا وشعره 
بعد    العربیة، دیوانھ  نُشر  وقد 

عنوو تحت  وان یدان:  فاتھ 
 .إبراھیم طوقان

قصائدأ  من كتبھشھر  التي   ا ه 
 

 
 

 
_______________ 

ثال الفائت،    نیات ی ثفي  القرن 
نتشرت  "موطني" التي ادة  یصق

أرجافي   الوطن  جمیع  ء 
وأصبح النالعربي،  غیر   شیدت 

الفلسطیللش  الرسمي منذ  عب  ني 
ال قصیدة   .ینحذلك  كذلك 

 .بابفدائي وحي الشال
الوطني   دیالنشفي كتابة    ھماسو

ف عھالتونسي  الحبیب  ي  د 
 رقیبة بو
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  طوقانفدوى وان ید
_______________ 

 فدوى طوقان
_______________ 

1917 - 2003 
  ینسطفل
 2000-1952: 1ط

 ةیارو أدبي
_______________ 

فدوى ط ینة مد  يف  وقانولدت 
الف ألسرلسطینابلس  مثقفة نیة  ة 
حظ اللھا  في  كبیرة  مجتمع  وة 

واأل اتحم  يھردني  لجنسیة ل 
اةینرداأل الف.  عبد  آغا  بنة  تاح 
وفوزط بیك وقان  أمین  یة 

ت تعلیعسقالن.  حتى  لقت  مھا 
االبتدائی حیث المرحلة  ة 

عاعتب مشاركة ائلتھرت  ا 
أمراً   في  المرأة العامة  الحیاة 

مقبول    في  ت رمواستغیر 
ست  ھا ثم دربنفستثقیف نفسھا  
أخیھ ید  إبراھعلى  الشاعر  یم  ا 

ن الذي   ھبھاموا  ىمطوقان 
نحوووجھ ثم   ابةكت  ھا  الشعر 

على  ش اجعھا  في  لعدید نشره 
 .ةمن الصحف العربی

الناقدبقصة  عرفت   مع   حبھا 
المالمص أنور    ي عداوري 

عانوك أفالطونیة   .فقط  فیفةت 
 

 
 

 
_______________ 

إطو  ىودفرت  ساف لندن  قان  لى 
ب السفي  القردایة  من  ن تینیات 

وأقام سنتالماضي  ھناك    ین، ت 
نبو من   1967كسة  عد    خرجت 

فقعتقو لتشارك  الحیاة  ھا  ي 
الندواتب  العامة یتمیز  .  حضور 

طشع فدوى  بالمتانة  ر  وقان 
وال الجیّداللغویة  ل می  مع  ، سبك 
یتمیز    كما  رة.والمباشللسردیة  

عاط وبطاقة  ط لتختفیة  بالغنائیة 
 .جعرة والتفلمرافیھ الشكوى با
سیرت  الذاتیةوكتبت  بعنوان   ھا 

 ". صعبة رحلة رحلة جبلیة"
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ى فھم  إلد شالمر
العرب  اشعار 

 اعتھاوصن
_______________ 

 طیب العبد هللا
_______________ 

1921 – 2003 
   السودان

 1955: 1ط
 ةیشعرموسوعة  عيموضو

_______________ 

موالید    هللاعبد   من  الطیب 
شمالنة  یدم خرطوم  ال  الدامر 

من  بدأت  تعلیمھ  ورحلة 
كس  وبربرمدینتي  في ال  ثم   ،

غوردون"   في  "كلیة 
ب  لینتقل  لى إ  ھاعدالخرطوم، 

مكم في    دراستھالً  لندن 
درجةجامع نال  حتى   تھا 

في  تكالد عااوراه  م  آلداب 
بعد  1950 إلى  تھ  عود. 

ابتالسو محاضراً  دان،  عملھ  دأ 
عد من  في  إلى  جامعاد  تھا، 

إنشمسا  بنجا في  اء  ھمتھ 
الع"مجمع   في اللغة  ربیة" 

و"ات األدالخرطوم  باء حاد 
لالسو ورئاستھ  كلیھما.  دانیین" 

شاعر    وروائي  ب  اتوكفھو 
 

 
 
 

 
_______________ 

في   متعمق    ب األدودارس 
إسھا  العالمي أمولھ  دبیة  ات 

المتم  مجال  في  األیزة  دبي  نقد 
العرب، عند    حقول وفي    القدیم 

 في كتابھ  ا.ومً عم  الفكر واألدب
نظر الفھم   ھذا  سوء  أسباب  في 

ا طبیعة  كذإلى  نظر لشعر،  لك 
وااللف المعاني  وھون  تزي  ام، 

م اكثیرا  مالن  الفني  ن  لتزام 
وقا وأبفیة  تعرض  ووزان  حور 

الللمفاھی كالقنم  دق صدیة 
تعوا   ةقوالسر كان لوحدة  رضاً 
 یراً.  اإلرشاد فیھ كبجانب 
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بین  (  ةیالثثال
  ر صن، قلقصریا
 )لشوق، السكریةا

_______________ 

 نجیب محفوظ
_______________ 

1911 – 2006 
  رصم
 1957 - 1956: 1ط
 ر نث يأدب

_______________ 

ة لـ نجیب محفوظ، الروای  ثیةالثال
ألسرة    حكيت متوسطة، قصة 
حيیعت في  أحیاء   ش  من  شعبي 

فترالقاھر في  وأثناء ة  قبل  ما  ة 
األسرة 1919ثورة   ھذه  یحكم   ، 

ھو   ة قویةأب متزمت ذو شخصی
أحمد یعیش والجواد،    عبد  السید 

ز أم  وجتھمعھ  بنھ اوینة  السیدة 
یكلبا ور  وكمال   ابنھاسین  فھمي 
إلى  ضافإ من  ة  كمال   يابنتكل 

وعا الثانيجزال،  ةئشخدیجة   ء 
الثال حیاة   ةیثمن  الكاتب  یعرض 

السیأ الجواد سرة  عبد  أحمد  د 
م  يالذ في  الحسین نیعیش   طقة 
 
 

 
 

 
_______________ 

ك تانت  ربما  في  اریخ األھم 
قاالروایة    صة صعودلعربیة، 

ا ،  ةیالمصر  ىلوسطالطبقة 
اوالكفاح   لكولونیالیة،  ضد 

 ة مصر. لى ھویصراع عوال

 حسن خضر 

عظم محفوظ من أ  بجین  ةثالثی
الروزاجاإلن األدب    ائیةات  في 

تكن العربي   لم  إن  الحدیث 
وھي إنجاز،  عیون    أعظم  من 

تبت  المي. والثالثیة كاألدب الع
ھامة    س فترةواقعي یعكعمل  ك

مصر    في ة، الحدیثتطور 
كبیر    ثر أ  ا ذاتھتاقعی وكانت و

الواقعترس  في التیار  في  یخ  ي 
 العربیة الحدیثة.  لروایةا

 ودم حم مدحم
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   نھجل اطان في یش
Big Sur and the 

Oranges of 

Hieronymus Bosch  
 _______________ 

 ھنري میللر
_______________ 

1891 – 1980 

   اكیأمر
  1957 :1ط

 سیرة حیاة  بيأد ممترج
_______________ 

 مقطع من مذكرات  
ھو   1980  –  1891ر  یللم  يھنر
بكسره ا  أمریكي  يئارو شتھر 

ة. وقد التقلیدیة في الروایالقوالب  
بین  الً طور شك ما  جدیداً  السیرة  
 ة.  لروایالذاتیة وا

األ الكاتب  الیروي  ھیر شمیركى 
األخیرھن قصتھ  میلر  مع ري   ة 
شكلت  ال  ،لتسولا في منعطتي  فا 

البو في   بقولھ،ھیمیة  حیاتھ  كنت 
أج شباریس  حینما ،  ھاعراووب 

یمر   رجل  ھندامدتربي  ینم ي  ا 
األ إلى  توجھھ  وحینما عن  وبرا، 

رجوتھ قبالتھ  أن   أصبحت 
دفعني   ال حینھایمنحني بعض الم

م أمالرجل  وتابع ن  بغلظة   امھ 
 .بكلمة أن یتفوه نسیره دو
   ج من خرأ ورائي حأصب ثم حینما

 
 

 
_______________ 

ب القطجیوبھ  المعدنیة  عض  ع 
ب الوحل    ياھاتجورماھا  على 

شع ي  بانحطاط  ترحینھا 
لكن ومھانتي،  ني  ومذلتي 

ع ولملمت انحنیت  األرض  لى 
عابیدي   أزیل  وأنا  نھا لنقود 

تلك في  حظة  الل  الطین. 
نف أعاھدت  أال  بعسي    د تسول 

 لت.لك ما فعاآلن وذ
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 ة بت طبیارمذك
_______________ 

 نوال السعداوي
_______________ 

1931 - 2021 
  مصر

 1958: 1ط
 سیرة ذاتیة موضوعي

_______________ 

السعدا في  نوال  ولدت   27وي 
طبیبة1931عام    توبرأك  ، 

وطبصأمراض   یبة دریة 
 ةئیوروا  تبةا ك  ،نفسیة  أمراض

عنمصر مدافعة  ق  حقو  یة 
ع بشكل  وحقاإلنسان  وق  ام 

یالم خاص.  بشكل  ي نتمرأة 
طبیبة مذكرات    ذي ال  كتاب 

عام    صدر ألدب  1960في   ،
الذات مع  السیر  تداخل  في  یة 

الروائي تبوحالفن  السعداوي   . 
الص على  منذ  األولى  فحات 

صراعال  سانل عن  ھا  ساردة 
أنوئالدا مع  ومواجھتھا  ثتھم  ا، 
من تغیر   لھا  ثن یحداكما    مع
ألنھا یولوفیز بالرفض،    جي 

حمایة نفسھا  وجدت   تحت 
والدتھا. ضتفر  جبریة علیھا    ھا 

یرتكز  الكتا  ھذ ذاكرة  اب  على 
السعدا تحاول  نوال  وما  وي 

ی بما  الاستعادتھ   شذرات سمى 
 

 
 
 

 
_______________ 

الذاتسیرمن   تھا  التي  فوح  تیة 
أنھا فضللم، حیألبا التمرد ث  ت 
أع ت  ثتھاونلى  فوقھا  بعد 

لتالدراس الطب. ي  مجال  دخل 
استولي  ی على  جنون  لمعرفة 

یحفو  نھا،كیا ما  علىھذا   زھا 
تلغاإل الفروق  ء  رسمتھا  ك  التي 

الذكر أخیھا  لھا  وبین  بینھا  یات 
السعداوي  استطا  الذكر. عت 
ا وجعلتھا  حبك   علفاتت لحوادث 

الت األمكنة  مرت  مع  ھا،  بي 
مانت اقلت  إلى  المدینة   لریفن 

 . ء خلفھاكل شي  وتركت
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  حیا ا أنأ
_______________ 

 يكبعلبلیلى 
_______________ 

1934 - 
  لبنان

 1958 :1ط
روایة  أدبي

_______________ 
لتجرب لم بیة  األد  بعلبكي  یلىة 

ام، مع وستة أعكثر من  تمتد أل
روای ظلت    " ایأح  أنا"تھا  ذلك 

من  فھي  .  د واإلعالمالنق  لتشغ
المالن الروائیة  تمردة. صوص 

بعلب قلیلى  دق صبدمت  كي 
عان قد  ما  یة صبتھ  ووعي 

الجمت على  حدّت  وتجرأت  یع 
ما   من  قول  جسدھا  بھ  یتفاعل 

ود الفعل في  خشى رددون أن ت
یتعوّ المجت لم  الذي  بة تا ك  دمع 

بو وال  واكھذه،  ترافاً عحاً 
كلھا  وتعبی تعبّر  أراً  اء  یشعن 

لدج سابقیدة  یُقرأ  مثم  لھا.  ا 
الرئ فالبطلة  الرویسیة  ایة  ي 

مندف داً  سجعة،  شخصیة 
دفقة ة متیعسر  وكلمات، جملھا

تختصر متوت وحیویة.  رة، 
مقطعة األ خاطفة،  بجمل  شیاء 

حدیثةإ  شرة.ومبا امرأة   نھا 
 

 
 

 
_______________ 

ومتمردة     ة ومالكومعاصرة 
ورلجسدھ قواھا  ا  وكل  وحھا 

ما  یبلتل  ،قلیةالع معھ    تتفاعلة 
ی و سما  مع  حواسھاتوافق    . جایا 

ج الروایة  في  بیینعكس  ت  روّو 
حداثة،  ى ال علحة  الستینات المنفت

الجمیلة بی المقاھي  روت 
البرج الترو وساحة  امواي 

الحلم    ،اءالحمر  وشارع بیروت 
أنا تلبث  لم  نار قتھ  أحر  لذي 

 فادیة فضة) ( لیة.الحرب األھ
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 ندْالرعرار شاعر ا
_______________ 

 )لملثموي ابد(ال داتالعو یعقوب
_______________ 

1909 – 1971 
   االردن

 1958 :1ط
  یاةة حسیر   موضوعي

_______________ 

أدیب  العودات  یعقوب  الكاتب 
بحّ أردن م تراج  ي ف  ةثاي 

وت ر ضطا  .ھماریخمعاصریھ 
ا  الدراسة  بسبب ترك  لمدرسیة 

ووف والتحق ل  ،الدهاة  عاد  كنھ 
أكمل الثانویة  إربدة  درسبم  .

الثانوي كان 1931عام    تعلیمھ   .
بیعقو  یرغب  دراستھ إكمال  ب 

ف فيالجامعیة  القانون  ة عجام  ي 
یست لم  لكنھ  حاق اللتاطع  دمشق، 

 لحواة بسبب صعوبة األبالجامع
عدمالا لیة.  مدّرساً   ألدبمل 

والتاریخ عم  العربي  ثم في  ان 
والرمثا   رشفي ج  انتقل للتدریس

ست   بداتسنولمدة  بالكتاب.  ة أ 
عام   مقاالتھ   1926ونشر 

ك مستعارة  أسماء  ـ"أبو مستخدماً 
الب و"حماد  و"أبو بارود"  دوي" 

و"نواف"تظاران و"فتى   " 
وأةادیالب لقب خ"  على  استقر  یراً 

 و عشرین  لھ نح ".مثلمي ال"البدو

 
 
 

 
_______________ 

ً كتاباً   حو  .مطبوعا ل  والكتاب 
التل   وھبي  فىمصط صالح 

أشھر  1949  -  1899(  (
وشعرا األردن،  فحأء  ول  حد 

لقال المعاصر،  العربي  ب  شعر 
وعرار.  بشاع األردن،  في  ر 

جودة نة، اورص  شعره 
و للظلم  عة رمقاومناھضة 

حل وسام  الستعمار.  على  صل 
الرلدا  نمھضة  الن ثالثة.  جة 

المحاماة جإى  لعحصل   ازة 
التركیة 1930عام   أتقن   .

 سیة والفارسیة.رنالفم وتعل
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   ینھا في عراج  فلةدلا
_______________ 

 خریِّفبشیر لا
 _______________ 

1917 – 1983 
 تونس  

 1959: 1ط
  ةیاور   بيأد

_______________ 

الدبلوبشیر خالل  نا م ریف شھادة 
واأل الترجمة  ي، نسفرال  دبفي 

من  مقاالت  في ة  تظمونشر 
وا تجربتھ لصحافة،  تمیزت 

تاریخ باطالعھ   على  المعمق 
واست سیاق   یعابھبالده  في 

والتحوالت   عیة تمااالجالسیاسیة 
بدا كما  من تم م  الكبرى،  كنًا 

بمفھومھا  تقنیات    ث یالحدالسرد 
لھ  ویحس ا ب  من   للغة اقترابھ 

یة المحك  اللھجةالیومیة وتوظیف  
 . في كتاباتھ

روا  1969نة  س  وفي یة أصدر 
عراجلدفل"ا في  تعد ینھاة  التي   "

أھم تونس  من  في  ، الروایات 
إلى  يتلاو الواقع   تشریح  ذھبت 

ا  واالشتباك ع لصرامع 
من   ریدجاعي في منطقة الاالجتم

التونسي، واستفاضت   الجنوب 
وص لیة القب  اتبیةرتال  ففي 

علوالنزاعا الملكیة ت   ى 
 

 
 
 
 

 

 _______________ 
 يقطاعاإلغالل  تسواال

ال عھف  عملونضاالت  د ي 
 . االستعمار الفرنسي
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  لتاریخ وا نحن
_______________ 

 یقن زرنطیقسط
_______________ 

1909 - 2000  
   ایرسو
 1959: 1ط

نقد  ویخ تار موضوعي
  اعياجتم

_______________ 

سبیل تفھم    یدیة فية تمھمحاول
وإدراك  ي  یخالتارالوعي  

التأریخ لیل موقفنا  تحو   ،معنى 
الیو  - العربیة  أبناء    -م  نحن 

وأث وتاریخنا  ماضینا  ر  من 
المھذ حاضرنا ا  في  وقف 

اإلنسانیة    بلنا.ق ومست فجر  في 
إل النفس  ثم ةھاآلل  ىتوجھت   ،

وفيجاء    رالعص  األنبیاء، 
اإلنسلا توجھ    ى لإان  حدیث 
الوامالعو  لملعا یة  طبیعل 

ال   من   .رةثؤمواالجتماعیة 
محور   نیخرؤملا جعل  من 

األبطال من  .  التاریخ  ومنھم 
بتع القال   .حضاراتاقب 

  ل یجستب   ماھت  نم  مھنمو
یس  للیل  عالت  اعتبرو  األحداث

ع أن  الكات  ویرى  مھملمن  ب 
   ئ.طاخھذا 

زریقنطیقسط  دلو  في   ن 
 

 
 

 
 

_______________ 

بالجامعة   .دمشق التحق 
بیروت  األ في  نال ومریكیة 

، 1928  خیراتلاببكالوریوس  
یات والالب  ھتسارد  لمكأ

جامعة من    ماجستیر  :المتحدة
ال  1928و  شیكاغ كتوراه  دثم 
برنستون.  1930 جامعة   من 

 ثم كوزیر  أول،شار  تخدم كمس
یة السوریة مفوض في المفوض

منجملّف  خ  .نطنبواش  موعةً 
البالّ ؤالم  مھأمن    .رزةفات 

ا  ھباتك   .ومیینلقالمفكرین 
میثاقًا   اعتُبرالكتاب األحمر"  "

  .للقومیة العربیة
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   تتان لرجل واحدیم
A Morte e a 

Morte de Quincas 

Berro D'agua 
_______________ 

 Jorge Leal  جورجي امادو
Amado de Faria 

_______________ 
1912 – 2001 

   البرازیل
 1959: 1ط

  روایة أدبي مترجم
_______________ 

لیف  كی في  مكن  رجل 
االخمسین   یھجر  لمن  أن  عمر 

واالعائ أن   رفھ،ومعا  بیتللة 
ب حیاة  عادات  ا،  ھأكملیھجر 

ویسكر في    دتشریل الشوارع 
الف الرخیصةحاناي  ،  ت 

الدع ی  ارة،ویمارس  عیش  أن 
ملتحم في  تسخا،  یسكن  یا، 

وی فراش  على  م  ناحظیرة 
رغبة كانت  وإذا  ؟  بائس
ھيالعائ بطریقة   ھدفن  لة، 

ألصدقاء فق  محترمة، كان  د 
لم    .رخآ  أير  عمره لذلك 

ا ااألصدقیجيء  ة ألربعء 
ع األخیرة  النظرة  لى إللقاء 

العزیز   مھصدیقمان  ثج
 أخطلا صحیحا لتسب، وإنمفح

 
_______________ 

یقتنعوا ھ حین لم  تیة موفي روا
أال أقسم  ي  الذصدیقھم  بأن  

بین إال  یمكن األم  یموت  واج 
 ریسرحتفھ ھكذا على    أن یلقى

ھنا  ائسة، ومن  بفة  في غررث  
الحكدعیسی تشكیل  ماون    ن یة 

 50إلى    ةیاورلا  تجمرت  .دجدی
 . ةلغ

دآما  ججور  فاریا  يدو 

صح وسیاروائي،  سي في 
كتّاب   حدأ،  یليبراز أھم 

  1935عام  وفي    البرازیل.
اأ دراسة  ری  لحقوقنھى  و  في 

جانیر یتسلمدي  لم  ولكنھ   و 
قد دخل حینذاك    إذ كان  شھادتھ

األعال وبم  یشقدب  طریق   دأ 
من موعمج ب  احالنج ة 

بالد " منھا  المؤلفات،  
 "َعَرق"و  "كاكاو"و"  رنفالالك
باھیا   نتاك  ".ایاببجو"و   والیة 

مسرح كل وریفھا    بحواضرھا
 ) تبة نورك م( روایاتھ
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  الحرام 
_______________ 

 یوسف ادریس
_______________ 

1927 – 1991 
 مصر 

 1959: 1ط
  روایة أدبي

_______________ 
اتصو جوانبر  الظلم   لروایة 

طیعت  ذيالي  عاالجتما بقة شھ 
طبقاتم من  المجتمع،   ھمشة 
التراح  ثیح عمال  وھحیاة  م یل 

طبقة  مھمشة  فئة حین الكاد  من 
   المصري يرولقفي المجتمع ا
خ من  بیان  وذلك  الحرام الل  أن 

و الالذي  بطلة  فیھ  ة قصقعت 
وقتل(اغتصاب غیاللق  ھا  ر یط 
د   یندرجعمدا)   حرام ئافي  رة 

ء مع البلد الفقرا  ر یقوم بھ أھلأكب
أفقر الذی  احیلرتالل  ماع ھم  ن 

الحراممنھ فھو  وقد   م،   الحقیقي، 
إطالرو  قدمت خالل  من  ر اایة 

 .ذوبةلعا محكم ولغة شدیدة فني
قصصي،   تبكا  سیردإ  فسوی

حاز   .مسرحي، وروائي مصري
ب عام لوكاعلى  الطب   ریوس 
ص في تخص  1951  يوف  1947

الن ب بی كط  عمل  .سيفالطب 
العیني     ؛ 1960-1951بالقصر 

 

 
 
 

 
_______________ 

ثم  فتشم صحفي    صحة، 
بالجمھوریة،  م ،  1960حرر 
األھرام،  جباتب  ك   1973ریدة 

عام   عدة    رفاس  .1982حتى 
العال جل  إلى  العربي مرات  م 

(بین   )  1980و  1953وزار 
من   إنجلترا، رفكالً  نسا، 

وتاوالا  یكمرأ یلندا  یابان 
ق  ب شرجنو  ورة وبالدفوسنغا
دي  ن نامكل  بعضو    ناكآسیا.  

وال واتحاد األدبا  ةجمعیقصة  ء 
في    .نادي القلم الدوليوالكتاب  
المناضلین   ضمان  1961 إلى 

معارك  زالج وحارب  ائریین 
 . أشھر 6اللھم تقاس
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 حارتناد أوال
_______________ 

 ظحفونجیب م
_______________ 

1911 – 2006 
  رصم
 1959: 1ط
  یةاور بيأد

_______________ 

الع  دویب الكتاب  من  أحداً  ب رأن 
حارتن"اوز  یتج  لم حتى   " اأوالد 

إ اللھم  محفوظ ن  الاآلن،  جیب 
ولكن النكھة رافیش.  في الح  نفسھ

الحرافیش في  مختلفة   الملحمیة 
ھي أوال  ھیعل  عما  حارتنافي   .د 

 )انيعلم حصال(

حول   الروایة  ثأحداتدور  
الرئیسییالشخص الجة   ،يبالوة 
صفات   شخصیة تحمل   مھیبة 

عظی شخص  والعظمة،   مالقداسة 
ووأز الكبیلي  البیت   ر صاحب 

أبناؤه   منھ  الحارة ى  إلسینطلق 
أی یملكھا  یقوم التي  حیُث  ًضا، 

لیتولوالجبال بإرسالھم  إدارة   اوي 
ب  اوم  الحارة أمویتعلق  ر، ھا من 

یمثِّل   الويالجبض أنَّ  ر البعوفسَّ 
ا والحاإلشخصیة  تملھ   ثِّل رة 

ا أدھم فھو أاألرض،   أبنائھ د  حأمَّ
آدم. لخلق  بالوي الج  یقوم  إشارة 

من   مخالفتھ   بیتلابطرده    بسبب 
 

 
 

 
_______________ 

بتألوام أخیھ  ره  من  حریض 
إبلی(إدریس   ،  )سیمثل صورة 

  اللفظي التشابھ    قارئویالحظ ال
األ ومن  سبین  أھم ماء، 

أشخصیال یشیرات  قاسم   یًضا 
شخصب إلى  الھ  مد حمنبي  یة 

وت  فھو لألغنام  وج  زراعي 
النساء.   من  كبیر  حو  ینعدد 

النھایة  محف في  د  ریتمووظ 
شخص   ومیقى الواقع عندما  عل

عرفة    العلمیمثل  (یدعى 
الجبالوي،   )والمعرفة بقتل 
إل العلم    ىإشارة  على    قادرأنَّ 

هللانتز فكرة  ماع  عقول   ن 
فھمھ كثیر من ا  م  ذاالناس، وھ

 ا. بسببھوخ وكفروه یالش
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  حالمفتوالباب 
_______________ 

 لطیفة الزیات
_______________ 

1923 – 1996 
 مصر 

 1960 :1ط
  روایة أدبي

_______________ 
رواأھ  نم الم  ف  تیارد   ي الواقعي 

ال خالمصریالروایة  ل ة 
القرن  خ لعشرین. امسینیات 
لأخ في الزیات    طیفةرجت 

"البا المرأة   بروایتھا  المفتوح" 
الھ إاممن  المشاركة لى  ش  متن 

فكاماالجت والسیاسیة،   نت اعیة 
األدم األعمال  بواكیر  بیة ن 

الروای في  العربیة. النسویة  ة 
حرر رة تة الزیات فكفیربطت لط

االمرأ بتحرر  ضرورة ولوطن  ة 
من  على الح   أجل   النضال  صول 

المر  ،الحریة  ر یتحر  أة فيودور 
ال  الوطن االستعمار  ي ذمن 

ود قی  منتزامن مع تحرر البطلة  
وا الذكوري  وصایة لمجتمعھا 

اتبة في الربط لكا  األبویة. نجحت
الق السیاسیة بین  ضایا 

أیضواالجتم والثقافیة  ً اعیة  ؛ ا
ریة وحش قضیة متناقذلك  وھي ب

 عصور طویلة. ممتدة عبر

 
 

 
_______________ 

منالزی  تاتخذ ھا  بطلت   ات 
سرة أتاة الناشئة وسط  ى، الفلیل

المتوس للطبقة  ،  طةتنتمي 
لروایتھا، خصیش رئیسیة    ة 

للقھر رمًزا  اومتھ  مقو  فجعلتھا 
یفة الزیات في آن. تعرضت لط

س خالل 1981نة  لالعتقال  م، 
الرئیس    ةفتر ري المصحكم 

 ة فضة) ی. (فادلساداتأنور ا
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  يرد مصسندبا
_______________ 

 زيحسین فو
_______________ 

1900 – 1988 
  مصر

 1961: 1ط
  یةاتذ سیرة موضوعي

_______________ 

مجھولة لا جوانب  یحكي  كتاب 
المص التاریخ  ،  ير من 

توباأل  نالمصریی  اریخخص 
التاریخ   تداولاولیس    ھ لمعتاد 

تام والملوك ریخ  ن    الحكام 
اصیل فتسرد  فھو ی،  والعواصم

المصح االنسان  ي  ریاة 
وعاداتھ معیشتھ  ، وطریقة 

یحكيأفي  ال  فمث الفصول   حد 
ولد لمواضان  عن االحتفال برم

االح وطقوس  تفال النبوي 
المملوكیة باأل القاھرة  في  عیاد 

لطراجلي  إ وصفة  یقة  نب 
وا واألالملبس   حیاءلمأكل 

فالكتاالقدی بھمة.  من الك   ب  ثیر 
ود وھتحفة  وذكاء  د انفرااء 

 . ري عبر التاریخب المصعشال
بحار  د.   عالم  فوزي  حسین 
أدب مص  اتبوك في  برز    ري 

عل.  تالالرح   ى حصل 
   ثم لیسانس  لطب،ا وسبكالوری

 

 
_______________ 

السوربون جامعة  من   ،العلوم 
الدر ف  اساتودبلوم  ي علم العلیا 

جامعھ   لمائیةاحیاء  األ   من 
الرحلةوزولت ضمن  كان   . 

ل   أول   ."ثح"مباسفینة  العلمیة 
العلعم لكلیة  بجامعة ید  وم 
ثم صار    1942  سكندریة عاماإل

. كما  1945عام    ةمدیًرا للجامع
جامعة    صب منشغل   مدیر 

(أ بین  الفنون  الفنون)  كادیمیة 
خب  تن، وا1968و  1965امي  ع

المصري ع العلمي  لمجمرئیًسا ل
 حصل على جائزة  .1968م  عا
ا التقدولة  الد في  عام  لیریة  فنون 

1966 .noor-book.com 
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  البلص والكال
_______________ 

 ظنجیب محفو
_______________ 

1911 – 2006 
  مصر

 1961: 1ط
  ةروای أدبي

_______________ 

ال بتمثل   لة جدیدةحدایة مرروایة 
أدب محنجی  في  وھي ب  فوظ، 

الفلسفیةلالمرح ا  ة  . ةیلذھنأو 
أفكار  تناق الروایة  لعبث اش 

الوجو ومعنى  حث وب  د،والموت 
 ئع. االبطل عن العدل الض

ة صیشخل  حوروایة  الدور  ت
مھران خر  ،سعید  من لص  ج 

بھ  قضى  أن  بعد  صیفا  السجن 
غدرأعوا  أربعة لینتقم  منا   م 

اغتنوا  یالذ حساب ن  على 
وزا المبیآلخرین،  ادئ، فوا 

یجعل من   یم لكيقسوا على الودا
 تقمین  عنى. وھكذا قرر أنم  ةاالحی

إال   الكالب  ھؤالء   أنمن 
عابثاوالمح كلھا  كانت   ة تھ 

األبریاء    ھا من وینجو  تصیب 
الا زاد  مما  بلة. ألعداء  طین 

ال معنى فصارت  بال  عبثا   حیاة 
ئي نھااله  یرمصولقي  ھدف،  وال  

ن الروایفي  من  ةھایة    بنوع 
 

 
 

 
_______________ 

وبالالم لنلاالة  یعرف  فسھ  م 
م  وأخیرا ل.  وال موضعا  عاضو

   .ا من االستسالمیجد بد
واقعة  ة  صقلا من  مستوحاة 

لـقیة  یحق أ"محمحدثت  ن  میود 
محف   .سلیمان"  نجیب  وظ  كتب 

  34  2004  ىحت  الثالثینات  من
جمیعأحدا  تدور  .روایة   ا ھث 

مصرف أدیب  و  ي  أول  یُعد 
جبعر على  حائز  نوبي  ل ائزة 

ر  من أشھ  .)1988(  دبفي األ
وأوالد ثیالالث  أعمالھ: ة، 
من    لتيوا  حارتنا، ُمنعت 

یُع أالنشر.  عربي  ر  كثد  أدیب 
أعما إللنُقلت  السینما    ىھ 

 ) ایدیب (ویكی ن.یوالتلفزو
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ریخ  في تا المفصل 
  القدس

_______________ 

  عارف العارف
_______________ 

1892 – 1973 

 فلسطین
 1961: 1ط

  تاریخ يموضوع
_______________ 

تاریخ یلعت الكتاب  یروي  ق: 
محقق  القدس   مؤرخ  ند تسابقلم 

مر وأجنبیةإلى  عربیة   اجع 
من   وأفاد  بضع كثیرة،  عملھ 

رئی لبلدیة  سنوات   س،القدساً 
ی الرواالكتاب  یة لعربا یة  مثل 
بالدقة تم  مع  الفلسطینیة سك 

ویروي  رالتا التارییخیة،  س دقخ 
العصور أمنذ     قدم 

 ) الحجاوي رفعا(
العارف ي حفص  ھو  عارف 

وس  فلسطیومؤرخ  ني. یاسي 
وادر إسطنبول  في  ى إل  مضنس 
الالمن حتى  األدبي  تحق تدى 

العثما  الحرب بالجیش  في  ني 
أولى.  یة األلعالما ه وقضى سرتم 

سنوات  ثال ألسفي  ث  سرى جن 
في  نویارسك اسكر  الحرب 

ھرابسیبیری حیث  من،  ك ھنا  ب 
إل  الثورة  دبع وعاد   ى الروسیة 

 

 

 
_______________ 

صحیفة    .نیطفلس أول  حرر 
نشفلسطی الحرب نیة  بعد  رت 

سوریا (ى  األول  میةلاعال
اعتقلھ اإلنجلیز عام   ).الجنوبیة
ور1920 ھرب  ھو  .  لھ  فیق 

أالحا الحسیج  إلى  مین  ني 
واریسو غیابیا .  علیھ    حكم 
بتھمة  سنوا  شرةبع ت 
 .فالعنمال  ى أعلتحریض علا

ث  حی.  1929ى فلسطین  لعاد إ
داب  تناال   أصبح قائم مقام تحت

  1948-1933بین  البریطاني  
القو بلدیة    بین   سدرئیس 

مدیرا و  1950-1955 عین 
 یر في القدس.متحف روكفیلل
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.  غریكوإلى  تقریر 
  یةذاتیة فكر رة سی

_______________ 

 Nikos اكيزتكزانكوس نی
Kazantzakis 

_______________ 
1883 – 1957 
  الیونان

 1961 :1ط
 موضوعي مترجم
  ذاتیةسیرة 

_______________ 

 ت،صیني ذائع الھو كاتب یونا 
 ). تھ (زورباتھر بروای شا

إلى غریكو"   ما   آخر من  "تقریر 
و قبل  یرسم  فكتب  ة صوراتھ. 

لطحی فيوفة  ال   لتھ  التي  كریت، 
ثمزای األتراك،  یحتلھا   ه ذیأخ  ل 

إیطال  ھسعی إلى  یا الروحي 
وفییوال وباریس  لین وبر  ا نقدس 
وأور والقوقاز،  یعووسیا  د خیًرا 

أخرى.   مرة  كریت  نجد إلى 
وبرجسین وتشھ  وھومر بوذون  ا 
الروحیین یاسأمن  المسیح  و  ده 

إل.  ارھمفكبأ  تأثر الوراء   ىیلتفت 
حنبدیً م الم  ینًا ا  لرجل اإلى  ضي، 

ال الكبیر حیعاش  بزخمھا  اة 
 .تجارب والتحوالتلاكتھ وعر

ی  یحاول مخأن  حواًرا  ع لق 
وتاذال هللا،  الطبیعةمع  ومع   ، . 

 

 
 

 
_______________ 

الحی قوة  ھ تعلقأبرز    .اةیصّور 
مدینتبت (كراب  و ھ  ا  مریت) 

رح وف  ألمبھ حیاتھ من  زخرت  
 .ؤالتاوعذاب وتس

 :اكيانتزیقول كاز
حی" كانطوال  ھناك  اتي  ت 
تعذبك ھلمة  وتجددني،  ي ني 

الصعود،كلم ھذا    ة  وسأقدم 
والص الخیال عود،  أمزج    أنا 

معلوابا الخطى    قع،  آثار 
التالحمر ورائي اء  خلفتھا  ي 

 وأنا أصعد."
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  لزین ُعرس ا
_______________ 

  الحالطیب ص
_______________ 

1929 – 2009 
   دانسوال
 1962: 1ط

وائي سرد ر أدبي
_______________ 

عر  زین ال  عرس بیة  روایة 
كتاباً    وتعتبرة،  رصامع

ا  یكیاً كالس العربي.  في  ألدب 
حیاة الكاتب  في   یصّور    القرى 

الشما المل  تأثّرة سودان 
والسودراتلبا اإلسالمي  . انيث 
غریبز مغفل  األطوار   ین 

علامن    حبوبملكنھ   ى لجمیع 
منظر من  المخیف، ه  الرغم 

ب حیاة  ملیئة سیطة  یعیش 
وا والفكاھة    لجنون. بالضحك 

، وھو  عمةن   ب یقع الزین في ح
في   قرویین.أمر فاق توقعات ال

فیلم    1976عام   إصدار  تم 
العنوب راج خالد ن إخان منفس 

 .  الصدیق
صالح  ل  صح من  الطیب 

درج   عةجام على    ة الخرطوم 
ف الالبكالوریوس   .علومي 

جامعة  اسدرواصل   في  تھ 
تخل وغیّر  إلى  ندن،   صصھ 

 

 
 

 
_______________ 

  . ةالسیاسی  الدولیةشؤون  لادراسة  
القسم  لس  عمل في  طویلة  نوات 

البریطانیة،   العربي لھیئة اإلذاعة
فیھوت حترقّى  وصلا  إلى    ى 

قسم  منصب وبعد    مدیر  الدراما، 
سي  من  تھ  استقال بي  اد عالبي 

السود   ذاعة، إلافي    وعملان  إلى 
دول إلى  ھاجر  وعمل  ة  ثم  قطر 

وزارة   عمل  ثم    اھإعالمفي 
إقلیمیاً  الیونیسكو  بمنظم  مدیراً  ة 

 .یسرابفي 
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  ثقضایا الشعر الحدی
_______________ 

  مالئكةال زكنا
_______________ 

1923 – 2007 
  راقالع
 1962 :1ط

 نقد أدبي وعيموض

_______________ 

ف بغدولدت  ثقاي  بیئة  في  افیة د 
داروتخرجت   المعلمین   من 

دخلت معھد   .1944  عام  ةیالعال
وتخرجت   الفنون الجمیلة 

وفي  1949  حصلت  1959، 
شھ مداعلى  األداجستیة  في  ب ر 
-  من جامعة ویسكونسن  المقارن

أمریكاون  دیسما عینت   .في 
جا في  عة وجام  دادبغ  معةأستاذة 

جامع ثم  االبصرة  ھي   لكویت.ة 
من الشعر لمنظر    أول  سألة 

في الشعر  تناولت    الحر. الحر 
 جدیدة  حركة  ھفصوبب  الكتا

أسباب  وبعد   االجتماعیة  ھدرست 
 اختلف  الذيھ  ومھمف  حددت  نأ

ال  یرثك  ھبیقطت  في  ال فضنقاد  من 
رست كو  ن الشعراء المجددین،ع
 ذا ھل  عروض  فصلو  دھاھج

ین عروضیلا   عتود  الشعر
 .اھتاسدرلى  إوالشعراء  

أنو  ھو   حرالعر  لشا  اعتبرت 
 

 
 

 
_______________ 

 إلى  تذھب.  زونمو  شعر
بدالبحا عن  شعر  ث  یات 

أعظم   ة، ترى نازك بأنالتفعیل
بالشعرإ ھو لحا   رھاص  ما   ر 

بیعرف   ھذا  بالبند،  إن  بند لا ل 
حرّ  شعر  نفسھ  شعر   ألنھ  ھو 

ف  تفعیلة، غیر  األشطر  یھ 
المتساوی الوطة  فیھ  ل،  قافیة 

  ن تلك أدة. واعتبرت  غیر موح
عام    ائدالقص تتنبأ    1947قبل 
الشعر ظھور    بقرب حركة 

بأنھا إن لم نعة  مقت   نتاك  حر.ال
التجدید،تبد حركة  أو   أ  ھي 

  . رونا آخأ بھبدل  شاكر السیاب
 ة) ضفادیة فا/ویكیبیدی(
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  ماالسائرون نیا
_______________ 

 يد مكاوعس
_______________ 

1916 – 1985 
 مصر 

 1963 :1ط
  روایة أدبي

_______________ 
مكاوى   سعد  بقریة  ُولد 

المنوفیة.  الدالتون   بمحافظة 
ثم بالقاستھ  درا  ھىأن ھرة، 
فس إلى  لیلتحق  نرافر  سا 

بح أحد  ن. أصسوربوبجامعة ال
جریدك المصرتاب    لسان   ية 

ككاتب    الوفد.   حزب واشتھر 
 .حة والروایة والمسرصقلل
نئساال تاریخیة رون  یاما روایة 

عامً   تتناول رة خیاألا  الثالثین 
حك قمن  في  الممالیك  الب م 

جذاب بعُض .  شیِّق  فیھا  رأى 
مبإسق  أنھاد  قاالن على اط  اشر 
األا وصراعاتھم  رحلضباط  ار 
نُ   لشعب.ھم باعالقتو رت  شوقد 

نت اكف  1963عام  الروایة  ھذه  
تي وظفْت أوائل األعمال ال  من

إلى ال  نقسمیو  .التراث عمل 
"الث أقسام:   طاووس،الثة 

یكن    مل.  ن"احوالطالطاعون،  
الروائ  يملوكالم  يالزمن 

 

 
 

 
_______________ 

أھم ب تالكا  عند  ىصوق  یةذا 
تص ابقدر  جو  نحطاط  الویر 

 ویرى.  الظلم  فیھ  ساد  يالعام الذ
"مفؤاد   أن  مزایدوارة  ا ن 

أورال فایة  تسرف  لم    ي نھا 
مبالغتالاخ بطوالت  بل    فیھا   ق 

ف بین    ينجحت  الموازنة 
لتصو الشعب  یرھا  طبیعة 

ب  مھسالاستو وعدم  للظلم  ل 
یاكتراثھ   وبین بما  حولھ  دور 

ف   قف اموالبعض    يالتوتر 
أفرادتشھاد  اسو دفاعا  بعض  ه 
مد  حم(   فھم وكرامتھم".ن شرع
 )درانب
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  الشعر العربيان ودی
_______________ 

 أدونیس 
 _______________ 

1930 - 
   اریسو
  1968 - 1964 :1ط
 أجزاء) 3(

 نقد أدبي وموسوعة أدبي
_______________ 

 ثةالالث  ھزائبأج  كتابلا  ھذا  دّمقی
 بي عرال  عرالش  جمالیات  خالصة

 ذات  مختارات  لخال  من
 جمال  ھافی  رزبی  ةلیعا  سیةحسا

 إلى   نظراتھ  وتعدد  ربيالع  الشعر
 وحتى  القدیم   العصر  منذ  معاللا

 ) المقري يعل( .الحدیث
یس مدرسة نظامیة ف أدونیعر  مل
عشرق الثالثة  سن  حفظ بل  ة، 

عل حف  یھ،أب  یدى  القرآن  ظ كما 
ا اقصائد  أرسلتھ للشعراء  قدامى. 
االدولة   العللمدرس إلى  انیة مة 

فيال فقطرطوس  فرنسیة   ع ط، 
قفزاً،  مراح الدراسة  وتخرج ل 

دم جامعة  متمن  في خصصاً شق   
سنة   ا 1954الفلسفة  حق لت. 

العسكرب ، 1954م  عایة  الخدمة 
اوقض في  سنة  منھا  بال ى  لسجن 

 -  كذاوقت-انتمائھ  بسبب    محاكمة
الإ القوميلحزب  ى   السوري 

 

 
 

 
_______________ 

  نظیمیا تتركھ  الذي  ماعي  االجت
لبنان   إلى  سوریا  غادر.  1960
ب1956 التقى  حیث  الشاعر  ، 

الخا وأ یوسف  معاً صدرا  ل، 
عام   شعر   ثم.  1957مجلة 

مجلةأصد أدونیس  ف اقمو  ر 
عامي  ب  .1994و  1969ین 

فدرّ  اللبنانیة، س  الجامعة  ي 
درجة في   اةوركتلدا  ونال 

جام  )1973(دب  األ ة  عمن 
أثارت  ویوسف،    القدیس
الثابت  تأطروح المتحول وھ 

 . یالً االً طوسج

 الكتب المقترحة

150 

 

 

  سي الشمرجال ف
_______________ 

 غسان كنفاني 
_______________ 

1936 – 1972 
 فلسطین

 1963: 1ط
  روایة أدبي

_______________ 

ال تثامن  في  من یو)  ل(یوموز  من 
اغتال 1972عام    وساد" "الم  ، 
والم ائیلي  راإلس ناضل األدیب 

غسان الفل  يسلسیاا سطیني 
تھ نة أخ، في بیروت مع اب كنفاني

انفجار سیارة مفخخلم في  ة یس، 
 .یینیلرائأیدي عمالء إسعلى 

كنفا الشھید  شھرة  في ورغم  ني 
واألدب، ثمة   السیاسة  أّن   إال 

یق  ات ومعلم ال  كثیرعد  ون رفھا 
ح الذي ایعن  الرجل  ھذا  ة 
أّن وري"،  "عبق  بأنھ  یوصف

یسعال لم  لیفجّ فزمن  مھ  ھبھ اور 
وأنھك استشھد وھو   لھا، ال سیما 

 ثالثین من عمره.ة واللسادس في ا
یقرأ كابنھم    كان  یُصدّق.  ن ال 

 ھ من م فیكر یوماً نانھ ال یذل إقوی
 دون أن ینھي قراءة كتاب كامل، 

حة، ستمئة صف  نیقّل ع  ال  ماو  أ
بطریقة   نوكا ویستوعب  یقرأ 

 دھشة.م

 
 

 
_______________ 

و  ظري ھن  في "كنفاني غسان"
نھ  عربي، ال  ئي وأدیبأھم روا

أنناوم  باحثاكان   قبل   ضال 

روائیا،   عیكون  صره  وسبق 
ومن   رسم و  طقھبلغتھ 

 شخصیاتھ

 ) (روان الضامن
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أحالم الفارس  
  القدیم

_______________ 

  صالح عبد الصبور
_______________ 

1931 – 1981 
 مصر 

 1964: 1ط
 شعر أدبي

_______________ 

عش سبع  الدیوان  رة  یضم 
عبد  قصی لصالح  ر  بوالصدة 

"مذم عجیب نھا:  الملك    كرات 
ال "مذكرات  بن  خصیب"، 

غنیة  "أ،  ي"اف لحالصوفي بشر ا
أغلل  " إلىیل"،  "،  هللا  نیة 

"رسال إلى"بودلیر"،    سیدة   ة 
"عمر"طیبة الحب"،   ، 

 الفارس: م أحال . منبراءة""ال
جرى   الماذا   ُھماْم؟للفارس 

اانخل وولَّ لَع  بال قلُب،  ھارباً  ى 
ق/    ِزمامْ    مُ وادوانكسرْت 

خط/    المْ حاأل یدلُّ  من  وتي  یا 
طریِق   البریئھعلى   الدمعِة 

ى طریِق  طوتي علخ یدلُّ  منیا 
السالمْ /    یئھبرلا لضحكِة  ا  لَك 
الكَ ل ما طیكَ عأُ /    سالمْ    

ا الدنیا  أعطتنَي    جریبِ تلمن 
 / والمھاره

 . هلبكارٍم واحٍد من ا یولقاءَ 

 
 

 
_______________ 

صالحمولد   الدیمد  عبد  ح  ن 
ببوالص الر  یق. زقازمدینة 

ب اآلالتحق  جامعة  كلیة  داب 
الل قسم  في    یةربلعا  غةالقاھرة 

تتلمذوفیھ  1947معا ید ع  ا  لي 
الخو أمین  رج خت.  ليالشیخ 

تخرعو  1951 بعد  جھ  ین 
امدرس في  نویة الثا  دھلمعاا 

یق كان  عولكنھ  بعملھ   ىلوم 
قتھ ھوایاتھ  استغر  حیث  مضض

عبد  ح  صال  یعد   دبیة.األ
أحدالصبو حركة رو  ھمأ  ر    اد 

رموز بي ومن  حر العرالشعر ال
المتأث العربیة    ر لفكبا  ةرالحداثة 

أضاف   ،الغربي  ةمساھم  كما 
 . حيارزة في التألیف المسرب
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 ورةدالشمن
_______________ 

 ممحمد خلیل قاس
_______________ 

1922 – 1968 
 مصر 
 . 1968 1طألیف)، (ت 1964

  ایةرو أدبي
_______________ 

قاس خلیل  ب أدی  ممحمد 
ق  ُولد  يرصم  " تھ"  بقریة 
فترة وبنال حتى  بھا  ونشأ    یة، 

سافباب  الش ال  رثم  قاھرة  إلى 
ف  اطحیث  بھا    وأقام
سیاسیة لعتقالت والسجون ابالم

عن فوأفرج  ما    1964  يھ  ثم 
توفى   أن  ولم .  1968لبث 

سوىین "  شر   روایة 
و مندلشا  "  مجموعةورة 

ھ عیشة".  "يقصصیة  الخالھ 
(الشمندورة  روایة   أھم  )تعد 

فروا   ي العرب  دباأل  يیة 
 .يبالنو
فروایة  ال إن   ام  المق  ي تعالج 

اا الألول    ي الذ  يإلجبارتھجیر 
 ن من التعلیةالنوبیی على فرض

اسوان    ولىاأل   سنة لخزان 
خالل    مترحیلھو  1912 من 

"ح اشخصیة  یحكى امد"  لذى 
 تبدأ ولسانھ  لى  ع  یةالروا

 

 
 

 
_______________ 

سفی منذ خبر وصول   ةنالروایة 
الل  قلت   التي یضات  تعو جنة 

مأن  یتضح غیر  ال وجزیة  ھا 
. ربةتات وغشإنما  یة ومتبقدیار  

ل  م تسجیسایل قمد خلحاول محی
یة  الیومیة النوب ةكل أحداث الحیا

تفابك ألنھ  صل  المتعددة  یلتھا 
  ة قالع.  دثارمن االنعلیھا    يخش

قة العوبالنیل  باألرض    نوبیینال
 .عشق یصل إلى درجة التقدیس

سوالنو   كلمالی أنبى  یقف    ى 
 . ھرتذاك أطاللعلى 

 )محمد بدران(
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  ریقیافعاشق من أ
_______________ 

 يلفیتورمحمد ا
_______________ 

1936 – 2015 
   لسودانا/ابیلی
  1964: 1ط

  شعر   أدبي
_______________ 

سوداني   یزرباشاعر  من  عد  . 
الشع ارواد  الحر  ث،  حدیلر 
إفرویلقب   یقیا  بشاعر 

بعض    دریست  متروبة.  والع
م ضمن  آناھأعمالھ    ب ادج 

االلغ مصر  ة  في  في  لعربیة 
وسب  رنالق  نیاتیع ستینیات 

ببعض   تغنى  كما  الماضي، 
ف  مغنّون  صائدهق ي كبار 
ألب   ر وفرادب  دلو   ودان.لسا

سود  لیبي في   انیةوأم  نشأ 
اإل في تخو  ةسكندریمدینة  رج 

باكلی العلوم  عمل    .رھألزة 
باالفیتو محرراً  لصحف ري 

وُعیّن  وال  یةالمصر سودانیة، 
الدواللإلعخبیًرا   بجامعة  ل  م 
الفتر  العربیة بفي  ما  ین ة 
عمل    .1970-  1968 ثم 

ً مستشاًرا ثقاف لیبیا  رة  سفا   فيیا
عمطابإی كما  ا مستشارً   للیا. 

بالوسفی في ًرا  اللیبیة     سفارة 
 

 
_______________ 

بسفارة   راابیروت بلبنان، ومستش
المغربف  لیبیا عنأسقط  .ي  ھ ت 

عام  لحكا السودانیة   1974ومة 
النظام،   ةیلجنسا لمعارضتھ 

الجماھوتبنّ   امأق.  یةبیالل  یریةتھ 
المغرببعدھ في  زو  ا  جتھ مع 

 منحتھ  2014عام    وفي  .مغربیةال
 جواز سفر.  الحكومة السودانیة

 عتيصنا"  :عاشق من أفریقیامن  
 م ونغ شعور وكل ثروتي / الكالم

 راء العصولست واحدا من أنبی 
فر  لست  یحممن  الذین  لون سانھ 

 ال ضنت الرایا
 مم أو یخطون مصائر األ 
 كبر أ كلما یكبر لكن لي ھوى 
 توج لم أمنحھ مرة لملك م 
وجنت م  ل  فوأمرغ  أعتاب ق  یھ 

 صنم
 صناعتي الكالم 
 وقد أخطئ تارة قد أجید تارة 
م" ملكنني  اصف عو  شیتنذ 

 . "ن في دميالحنی
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  السنیورة
_______________ 

 لبيخیري ش
_______________ 

1938 – 2011 
  مصر

 1964: 1ط
 القصة نوفی أدبي

_______________ 

السردیة،   ىلأو محاوالتھ 
موعة قصصیة باسم  وكانت مج

تعدلتا  "السنیورة" ال ینوف  ي 
اوع من  األددًا  ى،  رخلقصص 

م كل  تقریبًا  عالم  حملت  المح 
ش وخصوصیتھ، بي  لخیري 

وصف  ففی نجد   فالریھا 
 طریقةنجد    بطریقة فریدة، كما

ال تمالحكي  اتي  قعي  لوازج 
 . بالغرائبي المتخیّل

ان تمتالتطلع    قبل    ء يلشمس 
 من  شوارع البلد كلھا بخلق هللا

ونساء  رجال  لون،  كل 
وبنا یوصب وعان  كجائت  لھم  ز 
"مذاھبو إلى  األنفار" لن  م 

یجتمع   الیومحیث  یة، عمال 
ر من یصلح ختیااالمقاول  دأ  بلی
یسمعھللنھم  م أن  بعد  م عمل، 

مليم.  تائالش بالعالم  ة قسوء 
كعلك الروایة  تخلو  ال  ادة  ن 

الماتكتاب من  الھ   یة مویواقف 
 

 
 

 
_______________ 

وحول  إلا البیت  داخل  نسانیة 
ف اللكل  أوم  یبلیة،  الط   ي حمة 

وموسال أخرى  حظات  لم،  سعادة 
و رحلتبرق  ألم  الحسط  م  ل ة 

الال لشباب  واحداً ضائع    بعد   قریة 
 ) Goodreads. (آلخرا
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  حضارةفي معركة ال
_______________ 

 ق زریطین قسطن
_______________ 

1909 - 2000  
 یا سور

 1964: 1ط
ونقد   ختاری عيموضو

 اجتماعي

_______________ 

اإلنشاء   ادرةبالمن  “إ في 
تا الجماھیر   نمأتي  لحضاري ال 

ا من  ولللنخبةبل  ق،  وتھا جماھیر 
ال  الت الخطیر ي  ودورھا  تنكر، 

توجی  تلعبھ  الذي األحدفي   ثاھ 
ھذا حوال جدوى  ولكن  ضارات، 

شراً    -لدور  ا أم   تتوقف   -خیراً 
ص ا ح على  األفراد   من  يلوعة 

المبدعة   نالمبدعی القیادات  ومن 
 ،المجتمع ة فيلماً قالتي ھي دو

ولد  مؤر سوري  دخ  ق شمفي 
إلى   ینتمي  فة الطائوكان 

وفيرثوذكسیاأل تلقى   ارسھامد  ة 
و االبتدائي  ثم الثانوتعلیمھ  ي، 

 ألمریكیة فياعة ماجتحق بالال
كدار للریاضیابیروت  ثم س  ت 

دراس مجال  إلىحول   خاریالت  تھ 
درجحی نال  البكاث  ریوس ولة 

ب1928عام   سافر  إلى ،  عدھا 
ملتحقا الوالیا المتحدة   ت 

 

 
 

 
_______________ 

حصل   حیث  على بجامعاتھا 
الم جامع  راجستیدرجة  ة من 

 كتوراه ثم الد  1928شیكاغو عام  
ستون. نبر  ةعممن جا  1930عام  

بالسا لفترة  الدبلوماسي لتحق  لك 
 .  لسوريا

والواقع ة  ارالحض  ماھیة
ب اإلالحضاري  فسھقصد  ي ام 

حضار نظرة  صحیحة تكوین  یة 
ال من  شعلدى  العربیة.،  أكثر وب 

التفكیر: ت  التيالكتب   على  حمل 
  ن.كوان ن أین یجبحن؟ وأین ن

 یل بشناق بن
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فكر  ثورة على ال
  عاصرعربي المال

_______________ 

 دمحم لدیني ایمح
_______________ 

1928 – 2014 
 مصر  السودان / 

 1964 :1ط
 معاصرر فك عيضومو

 

____________ 
 
 

األف تلك  حتلم  یام  ي  ى یكن 
الثورة ع   لفكر ا  لى سؤال: لماذا 

 اً روحمط لمعاصرالعربي ا
طرح   الذي  الكتاب  منذ ھذا 

ق أعني  مبكر،  شیوع  وقت  بل 
اكاإشي  ف  لبحثا لعقل  لیة 

علالعر عابد  "  ید   ىبي  محمد 
حام"و  "الجابري أبنصر   ود 

بزمن   "أركونمحمد  "و  "یدز
وطویل تغوررض،  ییر  ة 

ال لیتالنظرة إلى  مكن تراث كلھ 
ا ا من  من  لعقل  لخروج 

الخرافة لیم  والتس  محدودیة 
من أشد ھد  مش  ى، وھووالرض

اإلنسانی تعساً  المشاھد  ة 
انط إلى  الوخزیاً،  عقل  الق 

وطلجاحالموا تحقیق  ة  ب 
 لحریة. وا ةلعدال ا

 
 

 

_______________ 

كتاب  : "ھنعود  محم  دمحم  بتك
تمیّ  لأھمی وزه  على  تصدر تھ  م 

فقطإالھ  من األولى   وال،   طبعتھ 
أ الكتاب شك  ھذا  قرأوا  الذین  ن 

خلمس  وبعدھا  ھاقتو   طورتھ وا 
أح  جذریتھ،و أنھ  یط بصمت  إال 

مرجوا  ولم یُحدْث ما كان    كثیف
ك جارف   من تحریثَ حدیُ ن  لھ أ
اآلال  هیالم العربي  سنة واقع 

 ن". والسكوالمسكونة ب
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  ك فكریةمعار
_______________ 

 لعالممحمود أمین ا
_______________ 

1922 – 2009 
 مصر 

 الھالل  ، مجلة1965 :1ط
 1970 

 فلسفة موضوعي

_______________ 

مكتا فكر ب  عباریعارك  ھو  ة ة 
سلسل  المقاالتعن  من   ا ھع مجی  ة 

فالكا المؤلف،  يتب  جع تر  ھذا 
إلاقة  رع المقاالت  عام ھذه  ى 

الت قام  . 1965عام  حتى    1950
فتنوعم بین مضمونھا    ية   تجمع 
التجری  ،لفلسفةا علم   ،يبالعلم 

 يفأو    ،لتاریخا  فةلسف  ،النفس
 أو الحدیث. القدیم التراث

أمین  مومح  ي یسار  العالم مفكرد 
حركةوأحد   في   أقطاب  الیسار 
فلو  .مصر انتسب .  اھرةالق  ي د 

شبابھ   الللحزفي  یوعي شب 
درا في لمصري.  الفلسفة  س 

د ل بعث عمیول حألاد اؤجامعة ف
منھا   حاصال  تخرجھ في الجامعة

ماجستیر الدرجتي    على
في  .هوراوالدكت عمل  مجلة   كما 

الیوسف عملھ   .روز  من   فصل 
 عدد  مع   1954عام  امعة  جلاب

 

 
 

  
_______________ 

ل اعتق  وقد  الیساریینمن  
الرئیس عھدي  في  ین مرارا 

الناصرعمال  ج  وأنور  بد 
ي ف  اریسبالسادات. غادر إلى  

الة حكفتر سادات حیث عمل م 
صر  للفكر العربي المعا  مدرسا

باریس  جامع  في ل  شغ  .8ة 
وظائف   س  رئی:  ھامةعدة 

المؤسسم إدارة  اجلس  امة علة 
مجلس    .كتابلل دارة إرئیس 

والموسیقى  المسرمؤسسة   ح 
رئیس مجلس    .یةشعبلا  نووالفن

مؤس أإدارة   .الیوم  خبارسة 
وكلاتابع   الجدیدة،  ان كتابات 

جیل أ  من عن  كتبوا  َمن  وائل 
 .ثقافة المصریةفي النیات الستی
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سم الھجرة إلى  وم
 مالالش

_______________ 

 الطیب صالح
_______________ 

1929 – 2009 
   السودان

  1966: 1ط
 وایةر بيدأ

_______________ 

الا عالقة  عن    يككالسیلنص 
المست السابأبناء  قة عمرات 

 . الكولونیاليبالمركز 
 )ر(حسن خض

عد ب   جسید لتیار ماایة تھذه الرو
 لوی  شاعلجیل  و  االستعمار 
 .لھویةاتدمیر أسس و االستعمار 

سة  بعد سنوات من الدرا  :ةكبحلا
الشاب  يف الراوي  یعود   أوروبا 
فيقریت  ىلإ و  ھ  ھو  السودان. 

المساھم على  في  حریص  ة 
 فرعتیفي بالده.  ة  الجدید  حیاةال
سعیدم  ىلع یأخذ    ي ذلا  صطفى 
ة  لھ قصثقتھ ویحكي  شاب في  ال

لندسنواتھ   عن  في  حیاتھ ن، 
ا ر كخبیة  حجانلالمھنیة 

واق سلسلة    أخیراتصادي 
النساء الجنسیة  قات  العال مع 
م الحأب  مھیر غی  ناكات  بیوراألو

  مھت ثال ث  راحتناب  تھتنا  قرلشا
 

 
 

 

_______________ 

 تدأ  )ھتجوز(  ةعبارلل  ھلتقمو
 .تاونس  ة عضبل  نجسلا   ىلإ  ھب
  دم الصا   اعتراف مصطفى  دعب

 يوارلا  تارًكافجأة    تفيیخ
  ى فطصم  طلبالذي    -الشاب  

بزوج االعتناء  في   -ھ  تمنھ 
بین نععالقة  في  و  ةریح یفة 
بین  قرشلاو  برغلا التقالید ، 

 ةلمرأ  جوَ زتُ   .ربتكاواال
  ا ھجوز  لتقتف  ابصغ  ىفطصم
 ملستس یما  بین   .رحتنتو

ن حنینھ باالنتحار ألمصطفى  
ده  حقرغم  الشمال  إلى  

الراوي   راتخیأقوى  ستعمر  للم
   النجدة. بلطیو ةایحلا
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  أیادیكمى لعد شأ
_______________ 

 یاد توفیق ز
 _______________ 

1929 – 1994 
  فلسطین

 1966: 1ط
 روایة بيأد

 _______________ 

شاعرفیتو كان  زیّاد  أمین  ا  ق 
فل وسیاسیا  من   ایسطینوكاتبا 

النا منصب  مدینة  شغل  صرة، 
برئ حتى الناصر  ةلدیاسة  ة 

كما في   وفاتھ،  عضوا    كان 
لعدّ الكن اإلسرائیلي  ة یست 

عن  ود انتخابیة  الحزب  رات 
 راكاح. رائیلياإلس يشیوعال
الناصرة ثم ذد إل رس في  ى  ھب 

األدب موسك لیدرس  و 
 السوفییتي.  

الروسي   جمتر األدب    من 
نا  الشاعر  الوأعم ظم  التركي 

زیاد عدداً  أصدر توفیق    . تمكح
المجموعم من لاات  ن  شعریة 
عب "أشد  أیادیكم  لینھا:  ى 
عالمة  )1966( تعد  التي  ؛ 
النضال    ةارزب تاریخ  في 

ضدالفلسطین یل.  إسرائ  ي 
المجتت المذكورة  مضمن  وعة 

ا   عدداً  تدور    صائدلقمن   التي 
 

 
_______________ 

 . حول البسالة والمقاومة

القصائد   ھذه    ت لتحوّ وبعض 
ءاً من  حت جزإلى أغان وأصب

ألغاني المقاومة لحي  التراث ا
 .یةنلسطیالف

توفی زیالعب  مھما  ق  دوًرا  د 
إض ی  برافي  وم  أحداث 

ا   30في    لفلسطینياألرض 
تظ،  1976س  مار ھر  احیث 

العرب   من  من  ألوف 
ضد مصادرة   48ل ني اسطیفل

 الجلیل. داألراضي وتھوی
   .ویكیبیدیا

 :هرعش نم
 یكمعلى أیادأشد  أنادیكم..

 األرض تحت نعالكم وس وأب
 دیكم ل أفوأقو
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  سیةودیوان الفر
_______________ 

أحمد المجاطي أو أحمد  
 يوادلمعا

_______________ 
1936 – 1995 

 المغرب
 1966: 1ط

  شعر أدبي
_______________ 

مغربي حصلشاعر  على   ، 
مناإل ا  جازة  بدمكلیة  شق آلداب 
دبل  حرزوأ الدراسات على  وم 

سنة  یالعل على   1971ا  ثم 
وذلك   1992نة  الدولة س  دكتوراه

نیة نسااإل  مولعلاكلیة اآلداب و  من
اشتغل  بالرباط أستاذا   حیث 
. 1995ن توفي سنة  لى أا إجامعی
اتانض إلى  كتابم  المغرب   حاد 
 .1968سنة 

من  ساھم   ثلة  في مع   زمالئھ 
الخطاب   أسس   النقدي إرساء 

ً باحث  المجاطيكان    .حدیثال  ا
الج  اً وأستاذ المغربیةفي   . امعات 

 و ھو  وحیددیوان    ھلو
الذي   وانلدیا  ووھ  ."الفروسیة"

ب "انال  جائزة  زیدون ھ  بن 
ا م  للشعر" سباني اإل  معھدلن 
  سنة بمدرید    للثقافة  العربي

 

 
 

 
_______________ 

على یحتو  وھو  1985 ي 
عشرثم قصیدةاني  وجاء  ة   .

غیر فة اضوإ  مسبوق،  تجدیده 
ا القصیدة  إلى  غربیة ملنوعیة 

 . الحدیثة
أطل أدب  قـتوقد    ء ارابطة 

الا على  مد  حأ  احلر لمغرب 
"ش  يجاطالم اعر لقب 

 "المغرب
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  انرلجیالنخلة وا
_______________ 

 فرمانة غائب طعم
_______________ 

1927 – 1990 
  راقالع
 1966: 1ط

 ةروای أدبي
_______________ 

عراقيومتروائي   لد  و ،  رجم 
أ بغداد.   في  درنلابیب  صفي 

مبكر،   إلى  وقت  مصر فسافر 
لیكمل لیة في كستھ  ادر  للعالج 

ه في  لھ وجود  وقد أتاحاآلداب،  
االحتك في   اكمصر  المباشر 

الثالواق القع  فكقافي  ان  اھري 
األدب  یحضر أشھر  اء مجالس 
الزیات   مجلس  یین،المصر

موس ونجیب    ىوسالمة 
ظ جمحفوظ  كل  في    معةھیرة 
األ كتا مقھى  مارس  ة بوبرا. 

أعشلا أخفق    والر  فیھ، لكنھ 
 .یةفي الصحافة األدبفعمل 

 حداث روایة "النخلة  ْت أبُنی 
آثا خلفیة  على  ر  والجیران" 

ال العالمیة  في    ثانیةالحرب 
الحیاة    صیغإذ  اق،  العر نظام 

فيلشخصیاتھالیومیة   ضوء    ا 
بتداع في  الحرب  داد،  غیات 

منز اإلرافظھرت   دة، وعة 
 

 
 

 
_______________ 

إیجابي،  فعل  أي    نعدة  ومجرّ 
أن  وم لبثت  حال ا  في  مضت 

إلیأا  ھایكتنف مقفلس  نھایات  ة لى 
  تل لى الموت أو القھا إما إأدّت ب

الغیاب معظتستسل.  أو  م  م 
لیأسالشخصی یخ  ات  یّم عام 

ج كل  من  وتعلیھا  ذوي  انب، 
اال وتباع  الوحیدة،  ار،  دلنخلة 

اإلس وویھدم  و  تخلطبل، 
 ا یدیبكیوی /لحركةا لحواري من ا
الالوّ حت" ة  االجتماعی  عراقت 

االحتالل  والسیاسی بعد  ة 
  " (حسن خضر)ي.لیزنكإلا
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  جالحال مأساة
_______________ 

  لصبورعبد ا حصال
_______________ 

1931 – 1981 
 مصر 

 1966: 1ط
 ةعرییة شرحسم أدبي

_______________ 
صحمد  لو المد  عبد الح  دین 

بمد الزقازیق.  الصبور  ق تحالینة 
قیة  بكل القاھرة  سم اآلداب جامعة 

عا في  العربیة   1947ماللغة 
عل تتلمذ  ید  وفیھا  أمي  ین الشیخ 

الذيالخو جماعة   لي  إلى  ضمھ 
األمنا(ا كّون ء)  إلى لتي  ثم  ھا، 

التي  عیةم(الج ورثت   األدبیة) 
امھا ام  تخرج   .ىولأللجماعة 

مدرسا   رجھتخ  دعبین  عو  1951
ا الثفي  كان لمعاھد  ولكنھ  انویة 

حیث   ملھبع   ومیق مضض  عن 
 ألدبیة. وایاتھ اتغرقتھ ھاس

م ر أحد أھعبد الصبوح  یعد صال
ا روا الد حركة  العرلشعر  بي حر 

الحدا رموز  الومن   ةیعربثة 
الغرب بالفكر  كيالمتأثرة  ما ، 

مساھمة في  أضاف   بارزة 
 . يسرحمتألیف الال

الحال شیحرمس  جمأساة   ةعریة 
 

 
 

 
_______________ 

فیھا   ة" الكلم"  اھیئ بجزتناول 
ج الحالمقتل  و"الموت"  

في  ا عاش  الذي  لمتصوف 
الثالث  من القرن   ةللھجرتصف 

باوالذي   وھي لزندقة.  اتھم 
سی أبعاد  تدرس  إذ    اسیةذات 

السلطة الع بین  حالفة  المت  القة 
الدین كوالمعارض   مع  ما ة 

نت  اوقد كنة العقل  لمح  تتطرق
موضوعا  الحاة  سأم في الج 

ستینیااالشعر   منذ    ت لعربي 
مثالن  قرال في   العشرین، 

ع الوھاب  أعمال  البیاتي  بد 
جمع  یسوأدون لطفي  ة  ومحمد 

الساكوسرور    ونجیب اھر ظم 
یووب وظافر  زرقان   سفشار 
 م الراوي كری كنديو
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  شروعمنحو 
  ملإلسالمستقبلي 

_______________ 

 د طھمحمود محم
_______________ 

1909 – 1985 
   السودان

(تتضمن نصوص   2002: 1ط
 )1971، 1967 ،1966من 
 فكر سیاسة عيضومو

_______________ 
البط الثقافي  المركز  في  ربي عع 

القرطاس س  وقد .  2002نة  ودار 
یة نلثاالكتاب الرسالة ذا اھتضّمن  

صدرت  اإلس  من طبعتھا الم 
سنة  األ ة لاورس  1967ولى 
طبعت صالال صدرت  وقد  ھا ة 

سنة  األول وتطویر   1966ى 
الشخصیة ا  شریعة ألحوال 

أ(ط سنة  بعة    ). 1971ولى 
 (النور حمد) 

اسي وسیفكر  طھ ممحمود محمد  
. 1985م  ا عاسوداني مات إعدامً 

مع ال  أسس   حزب آخرین 
الرالجمھو فتري  في   ة سوداني. 

األتو  اتھحی  من عن  ار، ظنارى 
خر اعتكافثم  من   ل یوالط  ھج 

أفكار   1951بر  توأك بمجموعة 
جدًال دی أثارت  وسیاسیة   نیة 
واللغطً و واسعًا،   ورغم   .تزال  ا 

 

  
 

 
_______________ 

كاننّ أ ایّ یؤ  ھ  جعفر    نقالبد 
إال   اعأالنمیري  على  نھ  ترض 

التي   سالمیةاإلالشریعة    قوانین
ا ،  1983في    لنمیريأعلنھا 

  ریعة.ة للشمخالفواعتبرھا 
إلمامھ   مي اإلسال  ثترابالكان 

مو إلماماً  سوعیاً.  والدیني 
الل الستدا  علىتھ  بقدرُعرف  

ال   بشجاعتھ وقرآن  بنصوص 
إبر المفاھیم  في  تناقضات  از 

واقع لسلفیة  ایة  الماإلس مع 
 ة.معاصرلحیاة اال
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  اءواألشیمات الكل
_______________ 

 Paul-Michel ومیشال فوك
Foucault 

_______________ 
1926 – 1984 

 نسارف
 1966: 1ط
 ضوعيوم مرجمت
 ریخة وتاسففل

_______________ 
النصف ف  ھمأ  من  یعتبر السفة 

ر ن العشرین، تأثالقر  األخیر من
و  .ینبالبنیوی تحدرس  اریخ لل 

في   یخ "تار  بھكتاالجنون 
مثل مواضی  لج عا   .جنون"لا ع 

والع لممارسات وا  باتقواإلجرام 
ااالجت في  ابتماعیة  كر لسجون. 

 لوجیة المعرفة".یومصطلح "أرك
أأّرخ   من  للجنس  "حب یضاً 

إلى  الً وصومان عند الیونان" الغل
اللجامعا الجدلیة  كما عاصمتھ  رة 

"تار الجنسانیفي  كان   ".ةیخ 
كرسحی الكولتل  في  دو   جییاً 

أطلفرانس ا،  علیھ   "تاریخ   مسق 
الفكر" ل عماأ  توصف.  نظام 

والنف المعلقین  قبل  من  قاد وكو 
د الحداثة" عب  بأنھا تنتمي إلى "ما

ن اسمھ اكوویة"،  د البنیما بعأو "
بالحرك  أیضا ایرتبط   ویة یلبنة 

 

 
 
 
 

 
_______________ 

بن الكتاب  لوحیبدأ  حول   ةقاش 
للرسالوصیفا دییغو  ت  ام 

یتز،  یكسفیال طور  ثم 
األم كل وضوعھ    ساسي: 

طاً  روش  لكتمرحلة تاریخیة تم
للحقیقة ھ  خاصة  ما  و  تحدد 

وم مقبومقبول  غیر  ھو    ل، ا 
الخط ذلك  العاومثال   .لميب 

ھوق جد  بواجم  سارتر  ان  ل 
میشیل     اعتبره و  كوفوأعمال 

 زیة. اار البرجوآخر أسو
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  ل وق النیثرثرة ف
_______________ 

 یب محفوظجن
_______________ 

1911 – 2006 
  مصر

 1966: 1ط
  روایة أدبي

_______________ 
وایة الرفي  فوظ  مح  رضتع

المس مجلس ؤلغضب  من  ولین 
الرئیس في  ثورة،  الة  ادقی عھد 

 الناصر.  عبد لجما
ھ  یجتمع   1967حرب  زیمة  بعد 

ع جتمملاعدد من الشخصیات من  
بالم دوري  صري  في شكل 

الن  عوامة نھر  على   من ل  یمطلة 
 واللھو، من جل تعاطي الحشیش  أ

الم أن بینھم  المحبط   یس وظف 
یس ل التنف تحاو يزكي، وسنیة الت

بعد  عن غض لخیانة بھا  اكتشافھا 
وسل  ھاوجز الصحفیة مارة  ھا، 

شيء،اال  ةدائم لكل  وسناء   نتقاد 
الجالالطا تقاسي من عیة  مبة  التي 

 ھا.ا نحوالدیھل وامھإ
النقد السلبامعجایة  الروو  ي ة بین 
 . (ویكیبیدیا) جابيیاإلو

 
 

 
_______________ 

روای فوق ة  ُكتبت  "ثرثرة 
،  لستینیاتمنتصف ا" في  لنیلا

األیدیوفي ذرو الھیمنة  ة  جیلوة 
الجبروت ا وسطوة    لناصریة، 

نظام على  ني والعسكري للاألم
السحال في    اسیةییاة  والثقافیة 
 محفوظتخدم  اس  ،رصم

ف تقدیم  الرموز  نقدیة ي  رؤیة 
خالل  سیالو  عللمجتم في  اسة 

 الفترةتلك 
aljazeera.net 
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 De  كتابةالفي علم  

La Gramma-

tologie  
_______________ 

 Jacques جاك دریدا
Derrida 

_______________ 
1930 – 2004 

 سانرف
 1967: 1ط

  مترجم
اللغة  علم  وعيموض

_______________ 
ف  علم الكتابة كتاٌب للفیلسو  يف

صدر  دریدا،  جاك    الفرنسي 
ینا1967عام  ي  ف فی،  ھ  قش 

ُكتاب  الكات كلودب  لیفي   مثل 
وفردی و د  ندناستروس، 

وجاسوسو روسو، ر،  جاك    ن 
ك وإی دي  بونوت  وندیاك،  تین 

ھجیلمسولوی ومارتن   یف،لس 
رل،  ھوس  دندمووإ  ھایدغر،

وغوتفرید  كوبسون،  ومان یاور
-لوريیھ  ندروأالیبنتس،  

و ویلیام غورھان، 
الكتاب  یُ بورتون.  وار عتبر 
ً تأسیسی  انصً  التلفلسف  ا فكیك  ة 

 نقدیة.ال
فیلسوف وناقد أدب ك دریدا  اج
فيي  نسفر    یعد.  زائربالج  ولد 

 

 
_______________ 

استخ من  مفھوأول  تفكیك ال  مدم 
الج وأالفلس  في  دیدبمعناه  ول  فة، 

و فلسفمن  دریدا  .  یاً ظفھ  ھدف 
نقد  یت س  سااأل في  منھج مثل 

 .بیة التقلیدیةوورالفلسفة األ
د بأفكریكان  الفلدا  سفیة  اره 
ال  مغایراً  كان  لفلسفي  لسائد  لذا 

اتھام عدة ي  ف  اتیتلقى  قضایا 
كا في   یُتھم  نفأحیاناً  بالمبالغة 

وأح یُوكاناً  یالتحلیل  صف ان 
وتعمب االعبثیة   دقووض،  لغمد 

دح اإلاول  على  ریدا  أسئلة  جابة 
الذخصوم أشدھم  كا   ینھ  من  ن 

 . ھابرماس وطأة علیھ
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شخصیة مصر:  
عبقریة   فيدراسة 
 المكان

_______________ 

 ن جمال حمدا
_______________ 

1928 – 1993 
 مصر

 1967 :1ط
  وموسوعة نقد أدبي عيضومو

_______________ 
في   مصریة  شخص دراسة 

المكان حول   عبقریة  كتاب 
مصر   مرببأجغرافیة  جلدات عة 

صیاغتھإلنجاتفرغ   یة النھائ  ز 
سنوات  لمدة  يف  زجیم.  عشر 

الجغرافیا    دراستھ التاریخ وبین 
 ة ییعیة وإنسانسیاسة وعلوم طبوال

 خرى. وتطبیقیة أ
حمدا  الم أعد  حأ  نجمال 

الالجغرا وفیا  في مصریین.  لد 
 ظة القلیوبیة.حافبمناي  قریة

 كتاب   39ترك جمال حمدان 
شھرھا كتاب أ بحث ومقالة، 79و

مصرشخصی ف  ة  ي دراسة 
المكاعبقری لنة  یتزوج. .   م 

ك  رضتعُ  من علیھ  ثیر 
ا مصلالمناصب  في  ر كبیرة 

لكنھ   عنھا  اعتذر  وخارجھا 
 

 
 
 

 
_______________ 

لفرلتا  مفضالً  الغ    علمي لبحث 
ظرو  اتم ففي  غامضة  قد ف 

واللى  عر  عث نصف جثتھ 
محروق منھا  اً،  األسفل 

یرى   الموساوالبعض  د  أن 
حصتلاقاإلسرائیلي   على ھ.    ل 

الدئزجا اة  في  ولة  لتقدیریة 
 .1986جتماعیة سنة  االلوم  الع
قدرة  یم  نكا على  تلك  ثاقبة 

المستقباستش متسلحا    لراف 
ال  عمیق  بفھم یخ  تارلحقائق 

 .الحاضرمتمیز بوقائع  ووعي
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یة  یولوجاالید
 ربیة المعاصرةالع

_______________ 

 ي العروهللاد عب
_______________ 

1933 – 
  المغرب

 1967: 1ط
 ي) بكاتب عرم (لمترج

 تاریخ موضوعي
_______________ 

یا  اإلیدیولوج  ابكتر  دص
سنة  بالفرن ،  1967سیة 
ترجمة الكتاب باللغة رت  وصد

 1970نة ي بیروت سالعربیة ف

دراسالیتناول   في كتاب  ة 
االیدیا بھدف لعربیة  ولوجیا 
دي ي نقوعلي بدعوة إلى التحال

الت إلى  المستمر جوقاعدة  اوز 
بالذا ً التلقائي  وانطالقا من    ت 

تدا العرحتمیة  المجتمع  بي  خل 
الدعوفي    غربي.وال وة  ھذه 

تحاشي إشارة   ا  إلى  اء نكفكل 
المواقف و لتجنب  انغالق 

لیصبح  التبریئ الرخیصة  یة 
ا لیواربلعالعقل  جاھزاً  في ي 

ولیتال التغرب  عرف مكن 
الواحدالع آلخر  ا  على  قالني، 

 ي. قیقحر لیدشنا عھد حوا

 
_______________ 

العرد  عب ومؤرخ    يوهللا  مفكر 
مغربي،   من  بر  یعت وروائي 

الذین  مفكریال تخذوا ان 
ومذھب  تاریخانیةال كما  فلسا  فة، 

أ العروي  أنیعد  من  صار  یضا 
الالقطی التراث  مع    بي عرعة 

ومن تبني    دعاة  اإلسالمي 
 . یةكقیمة انسان لغربیة حداثة اال
م اى جائزة" شخصیة الععل زاح

الشیخ    الثقافیة" الزاید  لجائزة 
على  حصل    .2017  بللكتا

.  اطبالرب  1953  یاالبكالور
  حصل   ةس اردللفرنسا    انتقل إلى

معھد  كالبالى  عل من  وریوس 
السیاس بباریس  الدراسات  یة 

التم  دبلوو  1956سنة   اریخ في 
"   1958سنة   "  التبریز وشھادة 

اال سنة  في    م ث  1963سالمیات 
سنة   اشتغل   .1976الدكتوراه 

لیة العلوم اإلنسانیة  في كرسا  مد
مف جامعة  إلى ي  الخامس  حمد 

 ةروصل ا  .2000سنة  عد  تقا  أن
 aljazeera.net نم
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  العزلة من عاممائة 
_______________ 

  زكیا مارخوسیھ غارثیییل برغا
Gabriel José García 

Márquez 
_______________ 

1927 – 2014 
   كولومبیا

 1967 :1ط
 ترجمة صالح علماني

  ةروای بيدأ ممترج
_______________ 

لماركنتاج  إأھم   تم  ادبي  یز. 
إلىترج العمل  ھذا    لغة   37مة 

عد ت  ة.ملیون نسخ  30وبیع منھ  
االصلا فيلنسخة  ولومبیا  ك  یة 

 وطني.الث راتمن ال
ال ھذه  ً   ةروایوتعتبر  مأیضا ن   

اإلس األعمال  بانیة  أھم 
خیاألمر ومن  كیة  م  أھاصة، 
العالمیة.  األعم یروي ال األدبیة 

الل  من خ  ةینأحداث المد  لكاتبا
عائلة   علبویندسیرة  مدى یا  ى 

یعیست والذین  أجیال  في  وشة  ن 
م تدعى  خیالیة  وندو،  اكقریة 

ال في  كثیر  ویسمون  أبنائھم  من 
  ة یاورلاتقدم    بھذا االسم.  ایةلروا

من  مختلفة  قومیة  خرافات 
ال  ةل قصة عائلخال   تي بویندیا، 

وسط  ضعت المغامرة  روحھا   ھا 
 

 
 

 
_______________ 

ااإلجرا التاریخلءات  لألحداث  یة ھامة 
السیا اإلصالح  مثل  سي الكولومبیة، 

ا الحقبة  في  ستعماریة، الاللیبرالي 
الواآلر ة  رضعا لمواالمؤیدة  لفة  مختاء 

وو اإلصالح،  ك  السك  صوللھذا 
-1899یوم (، وحرب األلف  الحدیدیة
لشركة   سسیةمؤالالھیمنة  و)،  1902

فروتس  ،اراتسیالا،  السینم  ،یونایتد 
الالمذب المضربیعسكریة  حة    .نللعمال 

خوسیجابریی ماركیل  غارثیا    زھ 
وصحفي وناشط   روائي  وناشر 

یعسی كولومبي.  من  اسي   أشھر د 
  ائبیة.لعجا یةقعكتاب الوا

أقوال یقرأ   "  ھ:ومن  من  أن  أعتقد 
ً  ر حریة ممنروایة أكث  ".یشاھد فیلما
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ھوامش على دفتر  
  النكسة

_______________ 

 انينزار قبّ 
_______________ 

1923 – 1998 
   سوریا

 1967: 1ط
د  نقو تاریخ موضوعي

 اجتماعي

_______________ 

أصد  يأنع یا  اللغة لكم    قائي: 
عي  ن أ  /  ة.لكتب القدیماالقدیمة، و

كاأل المثقوب  كالمنا  حذیة  لكم.. 
ر،  العھ  داتومفر/    مة.القدی

والشتیمة.و أنعي /    الھجاء، 
نھالك قم..  الذي  الفكر  إلى یة  اد 

 یمة.الھز
نزار اق  كتب  ھذه  ة  لقصیدبانى 

لعالم  ا  اشع  الھزیمة بعد أن  بعد
م  يالعرب یمرحلة  أما  ن  كن 

علیھ ونطلق  "الغرور"  ربما  ا 
ث"م"الوھ المص،  حدثت  ة  یبم 

سیناء  الكبرى   باحتالل 
ووالجو بقعة  ساع  تاالن 

كل  لسف  يف  اللالحتا وقبل  طین 
ھزی الكرامةذلك  العربیة،   مة 

منعھ   القصیدة تم  وعلى إثر ھذه
دخول من    .صرم  من  كان  فما 

برالشاع بعث  أن  إال    لةسار 
 

 
 

 
_______________ 

 صھا:ناصر نعبد الیس جمال  رئلل
الر" كئسیادة  إذا  انت یس.. 

وأنا   يختصر وجارحة،  حادة 
سل بأناعترف  كذفا  فألن ھا  لك، 

الطعنة، كتخة  رلصا بحجم  ون 
یكووألن   بمساحة النزیف  ن 

منا من  ا  الجرح.  سیادة  لرئیس یا 
   حزیران؟ 5عد ب لم یصرخ

قزن وباني  ار  عر اشدبلوماسي 
أسسوري   من  ولد   رةمعاصر، 

س الحقوق في در  قیة عریقة.دمش
ا في وریة  سولالجامعة  انخرط 

الدسلال ؛ 1966حتى  بلوماسي  ك 
د  وقد نزانش"مار  أسس  ر ورات 

 ونشر أعمالھ فیھا. " يبانق



 الكتب المقترحة

171 

 

  میرامار
_______________ 

  یب محفوظنج
_______________ 

1911 – 2006 
 مصر 

 1967 :1ط
روایة  أدبي

_______________ 

أح الروادتدور  في  اث  یة 
مدینة   ونسی بن في  میرامار 

تدیسكندراإل سییة  یونانیة ره    ده 
عدد   ةیجنسلا بالبنسیون  ویعیش 

الشخصیا مثل  من  المختلفة  ت 
ب ا(عامر  الصحفي  لمتقاعد ك) 
العابث  ن  وسرحا الشاب 

زھرة  وصوليال یوعد   الذي 
  ت اء ھي الفتاة التي جواج وبالز

اإلسكندریة  إل من ى  ھاربھ 
لرفضھبلد من  ا  اتھا  لزواج 

علیھا ي  غنعجوز   ضغطت 
مأ للزواج  ولسرتھا  كن نھ. 

مثال  وأل المصریة   ةرأمللنھا 
ا صاحبة  رفضالقویة  ت إلرادة 

اإل إلى  وھربت    ة دریسكنذلك 
میروعاشت   بنسیون  ار  امفي 

ت  ذلك  على  عرفت  وأثناء  زھرة 
على  علیّ   مھاسامدرسة   تقوم  ھ 
أ القرھا  تمی محو  ة  اءوتعلیمھا 
 رة من بائع ھوتتزوج ز  والكتابة

 

 
 

 
 

______________ 

  .انھحان عخلي سرالجرائد بعد ت
وكاتب    وظ،فحم  نجیب روائي، 

روائيٍّ وأو  مصري. حاز   ل  عربي 
 . بل في األدبلى جائزة نوع
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ل  ر من أجسمحفلة 
  زیرانخمسة ح

_______________ 

  ونوسسعد هللا
_______________ 

1941 – 1997 
 سوریا 

 1968: 1ط
 حرمس أدبي

_______________ 
المسرحیة ونوس    هللاسعد  تب  ك

حزیر نكسة   1967ان  بعد 
الوضع  وتت عن  د بعحدث 

الم في  العربي جتمع  النكسة 
ا  منعت  رب.حلوأحداث 

الع من  في    رضالمسرحیة 
البلدا من  ثم عدد  العربیة    ن 

 من جدید.  ض رعادت للع
البحر  لیوامن م قریة حصین  د 

مدیالقریبة   . سطوطر  نةمن 
الإل  1959سافر   في  ى  قاھرة 

دراسم على    یةنحة  للحصول 
من   الصحافة  ة لیكلیسانس 

دراست وأثناء  وقع ھ  اآلداب 
وسوریا بین    االنفصال مصر 

علیھكثیرأثر  مما   حصل  .  ا 
نس سالی  ىعل  1963عام  
إلى    دھاعب  .فةالصحا عاد 

و وتدمشق  في   ظیفتھسلم 
في    زارةو  1966الثقافة. 

 

 
 

 
______________ 

ع ونوس  زة اجا  ىلحصل 
مند ا  راسیة  قافة  لثوزارة 

على  لیطلع  باریس  إلى    وسافر 
ویال ھناك  الثقافیة  س  درحیاة 

األورو كانت  د  وق بي المسرح 
الطعنبمثاب  1967نكسة   ة  ة 

لشا سلمسددة  هللا عخص    د 
فكتب   مسرحیتھ  ونوس، 

(حفالشھ سمر  لیرة  جل  أمن  ة 
حزیرخمس مسرحیة ة  ثم  ان) 

ی ال(عندما  ب یصأ.  رجال)لعب 
 .رطانسلبمرض ا

goodreads 
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  تيأمّ 
_______________ 

 مد المكي إبراھیممح
_______________ 

1941 - 
   دانالسو

 1968: 1ط
 شعر أدبي

_______________ 

باألانسود  رشاع ولد  بیض ي 
كر شمال  والیة  تلقفي  ي دفان 

ودرواأل   مةتعلی ھناك    س لي 
مدرس  نویةالثا خورطقتفي   ة 

السودث ثانویات  أھم  في  الثة  ان 
 لعھد ثم تخرج في جامعةاك  ذل
القا كلیة    انون، لخرطوم 

بوزارة   في   رجیةالخاوالتحق 
الملتحقیطلیع عامة   1966  ن 

بھا یعمل  ثالثین  وظل   طیلة 
أن  إعاماً   اضطرتھ  لى 

منھلال اإلستقالة  ثورة  نقاذ ا 
الالو التیار  ة  سوبمنطني  إلى 

 جھقالتھ تووبعد است  مي.سالإلا
الوالی إلى  المتحدة الشاعر  ات 

في  یث  ح األدبي  عملھ  واصل 
الحكومةقام تلك    ، رعة 

دواوینھ   وصاً وخص   في 
 "أمتي". عریةالش

 
 
 
 

 _______________ 

ال ، 1968أمتي  یة:  شعرمؤلفاتھ 
وأیق  الرحض  عب تقالة برالنا 

البتبیخ،  1972أنت   ستان  يء 
الوف ء ابخفي  ،  1984ة  ردي 
 1988مریة لعاا

و:  فكریةالأعمالھ   ،  فیالأظالل 
ال ذكرى  والصحراءغابفي    ، ة 

السو أصولھ  داالفكر  ني 
 . هوروتط
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ي  البكاء بین ید
   مةالیما ءرقاز

_______________ 

 نقلأمل د
_______________ 

1940 - 1983 
  رصم
 1969: 1ط

 شعر أدبي

_______________ 

مصر شاعر  ھو  دنقل  ي أمل 
اق بقریة  ولد  عربي،  لعة، لقومي 

قن في  بمحافظة  مصر. ا  صعید 
و ع الدكان  مناه  علماء   لماً 

ااألزھ بلر.  اآلداب كتحق  لیة 
انقطع عو الدرلكنھ   سة وعمل ان 

بم وموظفاً  قنا  جمارك حكمة 
ذلك   عدم بث  كندریةیس واإلسالسو

 ً م  موظفا لتضامن انظمة  في 
دائماً یواألفروآس كان  ولكنھ  ي، 

ال یترك  إلى   عملما  وینصرف 
الش أھل عركتابة  كمعظم   .

دنقل عید،  الص أمل  شعر 
نزولعمة  لصدبا القاھرند  إلى  ة ھ 
علی  مرة،  لأو ھذا  كثیراً وأثر  ھ 

بانكسار مصر صدم    .أشعارهفي  
عام   عن   1967في  وعبر 

"الرائعت  يف  صدمتھ بین ھ  بكاء 
 ومجموعتھ الیمامة"    زرقاءي  ید
أنھ ع"ت كما  حدث"  ما  على   لیق 

 

 
 

 
_______________ 

معا ضد  السالھدكان  م،  ة 
تصالح"  قصیدة    فأطلق "ال 
ً   ھموقفكان   في اصطدامھ سببا    

المصطالسالب أصیب ت  ریة. 
منھ وعانى  الث  ث  بالسرطان 

ع وتوفي  عمسنوات    43ر  ن 
 وراق"أن آخر ما كتب  مسنة.  

غرف"  8فة  رالغ   ة من 
قصیدتھ    فى.ستشالم وكانت 
الورقة    "الجنوبي" ھي 

أ في  الغرفة  األخیرة  ،  8وراق 
ال ایؤربلورت  لشمولیة،  ة 

 . مت تأمالتھ الفلسفیةوأت
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بعد   ي د الذاتنقال
  مةزیالھ

_______________ 

 العظمل صادق جال
_______________ 

1934 – 2016 
   سوریا

 1969: 1ط
تاریخ ونقد   موضوعي

  اعيمتاج
_______________ 

في  صاد  ادأر العظم  ذا  ھق 
أسب یحلل  أن  اب الكتاب 

نا یقترح  وأن    ما   یاً ظر لھزیمة 
یھا، قبل أن یدرك، أنھا یرد عل
غیرھاك مثل   ھزیمة ثیر   ،

تصدرتوام ال  عن    لدة، 
خ عن رجیة  امؤامرات    بل 

عربي   تیمقعجز  زعھ  توام، 
عاً. وھذه م  الشعوب والسلطات

ا المتوالدة  ترد تلالھزیمة  ي 
بھزیعل ھزیمة  كل   مةى 

التي ھي  من   جدیدة،  تجعل 
یحتفظ  ھنیتھ، برا  الكتاب، 

ال ال سبابھا  أ  ر سف  تيفالھزیمة 
ال واألسباب  مستمرة،  ي تتزال 

ال  حانقدھا  تزال  ، ضرة 
 یمكن  لتي تبرر ما الوالعقلیة ا

متنامیةتبری نوالدتم   ره  شطة. ة 
ا  أھمیة  أن  الحقیقیة لكبید   تاب 

 

 
 

 
_______________ 

ت م  تمثلال  إضاءة  اة أسفي 
في دحدتاریخیة، م الزمن، بل  ة 

الالمنھ الذي  ج  الطلیق،  نقدي 
نسانیة بأسباب  خیبات اإللار  فسی

من   اإلحالةدإنسانیة،  على    ون 
 ضباب.   من مرجع

 )فیصل دّراج(
goodreads 
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  نزماال  لكالفیل یا م
_______________ 

 نوس وسعد هللا
_______________ 

1941 – 1997 
 سوریا 

 1969: 1ط
 مسرح بيأد

_______________ 
انت تصور  ازیة ھمسرحیة 

الناشئةالطبق معارضتھا   في  ة 
تتحسللل وكیف  بسھوطة  ولة ل 
 سلطة. لم اھر منبح جزءاً تصل
 )علي المقري(

فیل    كيتح لھ  ظالم  ملك  قصة 
ض لل  را مزعج  قوة  یرمز 

وت یشكو منھ بروالبطش والج
منھم  االن أحد  یجرؤ  وال  س 

یأعلى   ذلك  وبعد    تي الشكوى. 
زكر  صخش یشجعھم اسمھ  یا 

فیتحف الشكوى  وبعد  زعلى  ون 
إلى  ذھ ووصولھم  المابھم  لك 

الزینإ عبر  والالیھ   بھارجت 
الخوف   رسیطوی   مھفیتغیر موق

فیقولو یا  ن  علیھم  الفیل  للملك 
م ما  ما یسألھدنملك الزمان. وع

ون على الشكوى  رؤشأنھ ال یج
جاؤونما  إو أنھم  ا یقولون 
  ك ملالوافق   ھ.ترحون تزویجیق

 خدمھ  رعیتھ وأمر على فكرة 

 
 
 

 
 _______________ 

وأمرفی  حضارإب بمكافئة   لة 
وتع می زكریا  دائما    رافقاینھ 

عام    رأم  كما  لیللف فرح  بإقامة 
مالحظة:  العرسة  لیل الكاتب  . 

 ة. نھای حیھ بدونرسترك الم
ونو في    الصحافةس  درس 

كما ھالقا محرراً.  وعمل  رة 
العامعمل   للھیئة  ة مدیراً 

یقى في سوریا. رح والموسسملل
الس أواخر  سافر  تفي  إلى ینات 

المسرلی  باریس فن  ح.  درس 
ت   سیاسیا نقدا  ناول  ت مسرحیاتھ 

 ) ایدییب (ویك 
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  السبعةن نساأیام اإل
_______________ 

 قاسم لحكیما عبد
_______________ 

1934 – 1990 
  مصر

 1969: 1ط
 روایة أدبي

_______________ 

اإلأی  تدور السبعة  نام  حول سان 
فقرفالحو  ویش،ارالد  ةحیا  اء ن 
الحقول،   ضونیق في  نھارھم 
إلى حیو یئوبون  المساء  یأتي  ن 

ا رض"الح لذكر واإلنشاد ة" حیث 
ا  دعب وحیث  بالیوم لالصالة.  حلم 

السید ون فالذي یذھب یھ إلى مولد 
طلاد  حمأ في  ومحور نطا.  بدوي 

عالروایة   العزیزبالطفل  ذي لا   د 
ف ایقع  للمري  األولى لحب   ة 

اع ات(یمكن  “روایة ة  لروایبار 
   .)”وینتكال

قاسولد   الحكیم  بقریة میت م  عبد 
الدق بمحافظة  ذھب .  یةلھالقرشي 

القالإل في  إصابتھ ھرقامة  بعد  ة 
بكلیة  .  مالریالاب وق الحقألتحق 

اال  امع  يف  ةیسكندرجامعة 
و1955 یكمل  م  بكلیة لم  دراستھ 
لمرض  قالحقو والده   نظرا 

المالیةأر  دھووت ترك .  حوالھ 
واالج كتافي    لتحقامعة   يبعمل 

 

 
 

 
 _______________ 

بالقاھرة،  یئة  ھ  في البرید 
على   الحیلحصل  قوق سانس 
كندریة في عام سمن جامعة اال

الھعم  1966 في  بعدھا  یئة مل 
والم للتامین   تشاعاالعامة 

تم القبض  .  أللمانیا  حتى رحیلھ
للحزب  اء  نتماال  ھمةتب  یھعل
أفرج عنھ    مث  1959  يیوعالش

في   ھابعدعمل    .1964في  
رر خوض  ق  1987  يفة.  بمكت 

مجلان على س  تخابات  الشعب 
التجمع حزب    ھ نكل  قائمة 

ب  .رسخ فيأصیب  حاد   نزیف 
 . بشلل في یدهوخ الم
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  ینيالد نقد الفكر 
_______________ 

 صادق جالل العظم
_______________ 

1934 – 2016 
   اریسو
 1969 :1ط

تاریخ ونقد   موضوعي
  اجتماعي

_______________ 

ب محاولة  ھزیمة    دعأّول 
األفح لنقد  ر  كازیران 

الوالت على  دصّورات  ینیة 
من  بار  اعت جزء  النقد  أن 

 الھزیمة. ى  علرد لمشروع ا
 )ن خضرسح(

نشره   عشرات فأعید  ي 
أالط الكتابعات.  ضثار  جة ب 

وتع الكبرى،  بسببرض   ھعظم 
ت قاالحالمو  مةكاالمحإلى  

كذلكالقان بیروت،  في   ونیة 
تحت النار على صاحب الدار  ف

 داعوق.  بشیر ال لحالرا
موال وأس  یدمن  تاذ  دمشق 

دمشرفخ بجامعة  فيي   ق 
   ثة.ییة الحدالفلسفة األوروب

ج أستاذاً  في عمل  امعیاً 
یعوالمتحد  الیاتالو أن  قبل  د  ة 

سور أستاذاً یا  إلى  في لیعمل   
دم في  شجامعة   –1977ق 

 

 
 

 
_______________ 

للتدر  .1999 في   یسانتقل 
ا بیروالجامعة  في    ت ألمیركیة 

 .1968و 1963بین 
أست جاماذعمل  في  األاً  ردن  عة 

أصبح  ث رئیس   1969سنة  م 
الت مجلة  ربیة العات  راسدحریر 

 .تصدر في بیروت التي
دمشق  إل  دعا رس  لید  1988ى 

ت دعوتھ دمشق، وتمة  في جامع
عد قبل  جامعمن  أجة    یة نبات 

 .حدة وألمانیات المتلوالیابا
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  المجاذیبر ان
_______________ 

 بدي المجذومھمحمد ال
_______________ 

 سوریا  1982 - 1919
 1969: 1ط

 شعر أدبي
_______________ 

سعاش  1982-1919ودانير 
بمدی الدولد  بنة   یةوال الامر 

المجددین  ولیة،  ماشال من  یعد 
ا والسوداني  لفي  العربي  شعر 

د النھضة عد رواب   ماومن جیل  
والعرا  الشعریة یة  بلسودانیة 
   مباشرة.
متصوف  والدكان   شیخ  ه 

ب  امم معروف   إدفع  خلوة  لى  ھ 
فتعوالد صغیر  وھو  فیھا  له  م 

آن،  قرة وعلوم الوالكتابالقراءة  
ارتحل الخرطوم    ثم  إلى 

ورسيمدال  لتحصیلل   التحق ، 
غب التذكاریة  كلیة  ردون 

 .من قسم المكتبة كاتبا وتخرج
محا مة  حكوفي  ا  سبعمل 

وتنقل الشمال  یب  السودان  ن 
والشرنوالج واوب   .لغربق 

 ود محمدمأسس مع األستاذ مح
الجمھال  طھ في  حزب  وري 

تكوینھ   ،السودان ورغم 
إالال كصوفي  قد  أنھ     ان  

 

 
_______________ 

وضاستقال  ةفیائطالد  لیا 
في اولقد  اطیا،  ودیموقر نخرط 

مناضال   السیاسیة  الحیاة العامة 
الح االستعمار  -  لثنائيا  كمضد 

المصري،  یطالبر كان قولاني  د 
األم الذینن  في    وائل  اعتقلوا 
ة التي السودانی  سیةسیالحركة الا

 ین. ب مؤتمر الخریجقنشأت ع
في  لمكثرین  ا  ذوب منالمجكان  

عدة فأخرج  ن دواوی  الشعر 
نشوك  یة،عرش أب  طاان  ناء  في 

ف وكتب  فحرر  عدة    يجیلھ 
سودانیة   وصحف  مجالت 

مجیوكة  وعربی للغتین ان  دا 
فعة  العربی عدة  مواإلنكلیزیة  ل 

م  اراتحو اذاعات  حلیة  مع 
كموعالمیة  وعربیة قد.  لعدد  ا  م 

 وین األخرى.امن الكتب والدو
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  الى حیفعائد إ
_______________ 

 نفانين كاسغ
_______________ 

1936 – 1972 
 ینسطفل
 1969 :1ط

  روایة أدبي
_______________ 

"عائ إلفي  یرسد  حیفا"  م  ى 
كنفان ید  الجدالوعي    يغسان 

بدأ ا نك   لذي  بعد  ة بیتبلور 
م  .1948 للذات  ن  محاكمة 

إعا مفھوم ا  دةخالل  في  لنظر 
ومف الالعودة   دسعی.  وطنھوم 

صو الزوجتھ  إلى  فیة  عائدان 
فیھا  حینتھما  مد تركا  التي  یفا 

تحت   ن سنةیشرع  طفلھما منذ
ی الحرب  أن  كتضغط  شفان 

نھا اس"اإلن في  ان  لمطاف یة 
فلسطین  قضیة"، لیست   وأن 

ذكتعاداس بة  ھي ریات،  ل 
 تقبل. سصناعة للم

كنفاني  لد  و عكا،  غسان  في 
حتى  اشوع یافا  أیار    في 

وء للجا  علىأجبر    حین  1948
عا إلى ئلمع  إلى    تھ  ثم  لبنان 
شھادة    سوریا. على  حصل 

السو عام  ة  ریالبكالوریا 
كلیة .  1952 في     سّجل 

 

 
 

 
_______________ 

بي في جامعة دمشق العر  دبألا
انقطلو عنكنھ  راسة  الد  ع 
حركة  ناو إلى  لقومیین  اضم 

في دمشق   . عاش وعملالعرب
حیم  ث الكویت  في  في  عمل  ث 

  في عد ذلك  وبي  ئدابتیس االالتدر
في    1960منذ    بیروت للعمل 

الحریة  جم بمواضیع  لة  كتب 
وھو عضو   سطیني،فلالالتحرر  

والناالالمكتب   طق  سیاسي 
با الشعاسم  لرسمي  بیة  الجبھة 

ف ن  ساغ  درأصسطین.  للتحریر 
ثمانیة    1972مقتلھ  حتى  كنفاني  

تُر كتاباً،  معظم عشر  .  ھاجمت 
م سیدة    ا تزوجكان  من 

 دین. لبوا ھمن ق یة ورزدانمارك
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  لیلى والمجنون
_______________ 

  بورلصعبد اصالح 
_______________ 

1931 – 1981 
 ر صم
 1971: 1ط

 شعریة حیةمسر أدبي
_______________ 

أھم   نمعد صالح عبد الصبور  یَ 
وز مروة الشعر الحر  رواد حرك

   .ةاثحدال
وا شعریة   نونلمجلیلى  مسرحیة 

ثالثة   أكثر فصول  من  تعتبر 
لسیاسي ا   تواھافي مسأعمالھ حدة  

أغ خاصة   ھا اعتبرو  النقاد  لبأن 
الللج  ةمرثا انتیل  لھ ذي  مى 

الصبوربصالح ع ولت تنا  وقد  د 
العال مباشر  التصادمیقبشكل  ة ة 

ال والشباب  السلطة  في بین  مثقف 
 تدورُ   ) (ویكیبیدیا  ستینات.ال

إحدى   يفمسرحیة  لا  اثدأح دار 
ق الثوریة  التوزیع الصحف  لیلة 

ة قبل لقاھرفي ا  التي كانت تصدر
علعرنت .  1952ثورة   ى ف 
و  األبطال: وحسان، ،  لیلىسعید، 

واألووسل ونذستاى،  فیھم ،   لمس 
القل ذلك  اإلیجاجمیعاً  ثم بق  ي، 

الحب.نرا عن  عاجزین   ھم 
(األستاذ)   رئیس  ویقرر  التحریر 

 

 

 
 

 
_______________ 

یفع ً أن  شیئا ھؤالء    ل  أجل  من 
فكرة   نالشبا علیھم  فیعرض 

"مجنون لیلى" تمثیل مسرحیة  
شوقي   التوسط  بقألحمد  صد 

عند   ى لیل  لكنب.  بالح تجد    ال 
ال  دیعس النخإال   فسيراب 
  ا ھلیم زب  ةقالع  نوّ كتو
 جرخی  يذل ا  ماسح  يفحصلا
السجن  ارخؤم تم    دقو  من 

 لیتجسس  ةطلسلا  نم  تجنیده
ز   . ةثراكب  يھتنتف  ئھالمعلى 

وحسان  المستشفى،  في    حسام 
وسلوى   السجن،  في  وسعید 

  ن ععید  س  ثدحتی  .رتذھب للدی
كم قلصل فشلھ  یحمل  ماً،  ح 

 . لح القائدالمصوینتظر 
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 األصل   يھ ثى األن
_______________ 

 عداوينوال الس
_______________ 

1931 - 2021 
 مصر 

 1971: 1ط
 نسویة موضوعي

_______________ 
من مھأ  كتابلایكتسب   یتھ 

غ الھییصراحتھ  في  ابر  ة 
اموا أطروحات  مع  مجتلجھة 

اإلسالمي ریة والذك  العربي 
ھشاشوك ولقد  شف  لعبت  تھا. 

ا الصریحة  جھة  الموھذه 
دورا  سائد  للخطاب الذكوري ال

خطاب   تأسیس  في  كبیرا 
جذتحر یزال    ال  يریري 

وف فيعّاال ناشطا  المعركة    
مظ ضد  انتالكبیرة  كاس  اھر 

ال في  أوضاع  تمعات  المجمرأة 
 یة.  مواإلسال العربیة

السعداوي    یةضقوتعتبر 
  ة سسیا  قضیةالمرأة    حریرت
 تمس  لى كونھا الالدرجة األوب

فحسب الم  فنص  حیاة   جتمع 
لھ. تمع كالمج  ولكنھا تمس حیاة

الكتا ھذا  في  ھو وھدفھا  ب 
المرأ  نع  حثبلا ة،  حقیقة 
دراستھا مكان و عبر  وذلك   تھا، 

 

 
_______________ 

ورغبالالمشاعر    تھامرأة 
مبینة  ائزرغوسیة  نالج ھا، 

ال من    دینموقف  واألخالق 
المواضیع    ھذه  لمجم.  المرأة

البحث  و  أكسبت  ق  معشمولیة، 
والتوثیق،   والبحث  الدراسة  في 

الذكوري رھا  تفسیو للمجتمع 
وكی األبویواألسرة   وسبب  ة  فیة 

كما  آ  من  نشأتھم السنین.  الف 
ال اتبین  من  عتقادات  الكثیر 

جنس الخا  لمفاھیموا عن  طئة 
كألا وضع   اننثى  بعض  قد  ھا 

قالعلما مصالحھمیدء  لتأیید    . ماً 
إلى  ا  ننإ حاجة  فكریةفي   ثورة 

تر تیبو ثقافیة  الثورة  ة  واكب 
ت الى   القیمغییر  السیاسیة، 

الق القدیمة  علوالمفاھیم  ى ائمة 
وا ضخال والطاعة  ملفزوع  ن ع 

 العقل النقدي المبدع.
 ضة) (فادیة ف
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عة  موسوبیل في س
 لمیةع

_______________ 

 أحمد زكي عاكف
_______________ 

1894 – 1975 
 مصر

 1971: 1ط
الكیمیاء   -علمي  وعيموض

زیاء (العلوم یفلاحیاء األ
 یة) بیعالط

_______________ 
  اء یمیالك  یجمع  تابالك":  یقتعل
 يف  زیاء یالف  إلى  األحیاء  ىإل

 العمق  وفیھ  ممتعة،  خلطة
 من  رالمختا  وھو  .انياإلنس

 في  العلمیة  يزك  مدحأ  مقاالت 
 أسسھا  يالت"  عربيلا"  مجلة

  نوات س  تحریرھا  وترأس
 " (عارف الحجاوي) طویلة
ضم میة تلع  وعةموسر: "الناش

ممجموع فقاالة  العلم   يت 
ق البحار اة وأعماوالطب والحی

وأوال وطعام   ھانواعحشرات 
واألساإلن والحرارة  وان  لان 

وا یماویة الك  ألسلحةوالنار 
واواأل والكون  فضاء  لرض 

الذو ونجوم  الطاقة  السماء  ریة 
ومعلامن   عنلكواكب   ومات 

 

 
 

 
_______________ 

دقت   إنسان  عأول  ى  لقدمھ 
 ".القمر حسط

أعالم  عاكف    يزك  أحمد من 
األ الحالنھضة  كان  دبیة  دیثة 

لجامعرئی السا  ورئیس  قاھة  رة، 
مت "جلحریر  لھ  ة  العربي". 

ع جمأسلوب  بیلمي  روعة ع  ن 
وعذوبتھ،ساأل وبین    لوب 

  دقتھ. ب العلمي ووح األسلووض
علصحا في  ى  ل  دكتوراه 

جامعة    1924میاء  الكی من 
 مولالعفي  راة  دكتوو  لیفربول
  .ندنة لمن جامع 1928
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  الخبز الحافي 
_______________ 

 يمحمد شكر
_______________ 

1935 – 2003 
 المغرب 

 1972: 1ط
 روایة يأدب

_______________ 
النِّتعت أشھر  من  األدبي دّ    اج 

م كتبت  للكاتب  شكري.  حمد 
سبال   رجمھا وت  1972نة  عربیة 
سنة  نجاإل  ىإل بولز  بول  لیزیة 

الفر  تجموتر  1973 نسیة  إلى 
یة عرب ولم تنشر بال  1981سنة  

إثرھا   1982ة  سنحتى   منعت 
المغرب   الد  وعددفي  ول  من 

ترجمالعربیة لغة    38إلى    ت، 
الحافي  لاو  ة.أجنبی  ھوخبز 

سیر من  األول  محمد  الجزء  ة 
الذاتیشك كتابوة.  ري  تھا  فكرة 

اتب یقھ الكصد  فع مننت بدااك
باأل امریكي  بولز  في ول  لمقیم 
إیانجة  ط باعھ  محمد  ھا  وقد 

 في  عال قبل أن یشرع ف  شكري
م  .اھین تدو الروایة  أساة  تحكي 

إال أن یبقى  ظروفھ    أبت  إنسان
حتى وصل ة  ّمیاألت  مالظفي  

عمره  عشرین  ال أصبح فمن 
ً ھ شباب  .البؤس  في عالمانجرافا

 
 

 
_______________ 

بطكانت   الروایة  أم  تشعل  ل 
علال أضرحشموع  األولیاء ى  ة 
ابق هللاصد  إلى  لكي لتقرب   

ا  ینم، بزوجھا من السجنیخرج  
مزااالبن  ن  كا من  بل یقتات 

من خاللھا  عایش  وت ن  ییاألوروب
 .قیاأخال  منحرفة  تبجماعا
إ جانب  جة حیث األلى طنھرب 
في    شیش، وعاشارة والحوالدع
الالعال یطارد  السفلي،  . نساءم 

مط إلى ھذا الناتھ على  حیا  قیمم
 غاء  الب أنھ یصیر یمتھن درجة
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 الوردةأة و المر
_______________ 

 فزافمحمد ز
_______________ 

1945 – 
  مغربلا

 1972: 1ط
 روایة أدبي

_______________ 
المغاربة  األدباء  أھم  من 

مجموعة   مترجت.  معاصرینال
غات غیر العربیة.  لھ للمن أعما

تجتمیز األدبیةت  بتواتر    ربتھ 
السفتیما  العوالم    لیة ت 
االجتماعي،   ءاإلقصوا

اإلنساوبحمول   ھا وبلغتنیة  تھا 
السلسة  ما  ،الشاعریة   وھو 

یعرّ   أھلھ "شاعر    فألن  بلقب 
 . وایة المغربیة"رال
بمدینة  ول األربد  عاء  سوق 

ة، ولة صعبالغرب، وعاش طف
توفحی والث  وھو  ي  ابن ده 
الدالخ مرحلة  بعد    راسة امسة. 

في الفلسف  الجامعیة  ة، شعبة 
تدریس یة ربالع  لغةال  امتھن 

إعدادیات  بإح مدینة دى 
تریطرةالقن ثم  التدریس  ،  ك 

م  لیتولى   اإلعدادیة. كتبة  أمانة 
ذلك بعد  بمدینة   انتقل  للعیش 

تفرغ   البیضاء،  دارال    حیث 
 

 
 

 
_______________ 

ب.  بةاللكت زاف فزدایات  كانت 
  .صةللق  في الشعر قبل أن ینتقل

عن   إثر   58سن  توفي 
ممض السراعفات   .طانرض 

دة المرأة والور  روایةي  رصد ف
عاشحیاة   كلب  كال  أش  اش 

أالقھر   الی  نإلى  ھجرة  قرر 
علىوی دا  تعرف  ة ینماركفتاة 
الت تاریخ  عن  حرمان  عوضھ 

   عاشھ ببلده.كبت الذي وال
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  ارسنّ  ىلدة إعوال
_______________ 

 بد الحيد عمحم
_______________ 

1944- 1989 
   انالسود

 القصیدة  1963: 1ط
 1973ان ووالدی
  شعر أدبي

_______________ 

ال  عبد  أن رواد  من  تیار الحي 
ا  الذي في  بتیار عرف  لسودان 
وال"الغا وھو"حراءصبة   تیار   ، 

أ یخلق  حاول  على ن  تزاوجا 
الھ العروبة ویة  صعید  بین 

التواألفریقیة،   لھذا   یار وكانت 
صعیوتأثی  تھجازاإن على  د راتھ 

 یة. دة العربلقصیتحدیث ا
ا عبد  قصلویقول  في  یدة حي 

 سنار":  العودة إلى"
 ب المدینةد اللیلة أبواللعائ اافتحو

 افتحوا أبواب المدینة
  ""ال ..أنَت؟بدوي 

 ..."ال"   الَزنج؟من بالد 
 یغنِي بلسان  عاد أنا منكم. تائھ’ 

 نویصلَي بلسا
 ات من بحار نائی

م خضر أحالصمتھا األ فيلم تنر 
 .المواني

 

 
_______________ 

س  ةالعود"   وان دی  "رنّاإلي 
ال  الشاعر د.  رالسوداني  احل 

عبدالحي، كما الدیوان    محمد 
ل أرسأظن  وقد  بعد  ل م یصدر 

ادتقصی صاویلة  لطھ  حب لي 
فاتضح    ني عزیزسودا ألقرأه، 
ب قلي  معد  أكثر  مرة  راءتھ  ن 
تبوحأنَّھ   رائع  دة قصیال  شاعر 

شاعرقلب وحلمھ ق  وجعھ   ،  
رأس  إلى  بالعودة فبدأ مسقط  ھ، 

غّ  شعرا یصرخ   یرجو  ِردا 
الم یفتحُحراس  أن  لھ  ودینة  ا 

ف عائدالباب،  ذاتھ  ھو  ، إلى 
 دٍ أنشا  ، فرأیُت فیھا نشیدتأملتھا

مناحوو ااإلب  دا  ألدبیة داعات 
الكثیرة.   ُوِلدَ    وكانالسودانیة 

ا في  في  نیسان    11لخرطوم 
ففِّ وُ وتُ   1944 آب   23ي  َي 
1989 . 
 لكیم ماإبراھ
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  نخوااأل
_______________ 

 Astrid جریند لنداستری
Lindgren 

_______________ 
1907 – 2002 

 یدسوال
 1973: 1ط

 قصص أدبي مترجم

_______________ 

لأستر مؤلیندغرین  ید  فة كانت 
وھي سویدیةو  ناریسی   تبةوكا  .

الثامنالكاتب عشة  العة  في  الم رة 
كثر حیث  أعما  ةمن  لھا عدد 

وا یقربلمترجمة،  ما  من   باعت 
حوملیون    145 العالم. نسخة   ل 

ھا سلسلة كتب أطفال منمعروفة ب
بارجو الطیبب  ویلة ي 

وأطفال ا-على-نوكارلسو لسقف 
في  .  تةالس  بولرباي مدینة ولدت 

ي ت فنشأط السوید،  بوس  مربيفی
ت عمل  القراءة.تمجد    ئةبی
قبلوسك  صحفیةك أن   رتیرة 

 ي عاممل. فبدواٍم كا  تصبح كاتبة
الثانیة في ة  زفازت بالجائ  1944

عام   ر نشر وفي عقدتھا دامسابقة  
بج1956 فازت  ب أدائزة  ، 

الشا  Deutscher) نيأللماباب 
Jugendliteraturpreis). 

عام   أصبحت 1958وفي   ، 
 

 
 
 

  
_______________ 

المغرلیند الثانیین  ة تلقیة 
ھالجائز كریستیاة  ن  نس 

في  1978عام    أندرسون. 
أك كتانت  مؤلف  أطفاول  ل  ب 

ج  لیحص السالم  على  ائزة 
واأل ،  1994في  لمانیة. 

ا الجائزة  على  یة  لفخرحصلت 
نوبزائ"ج البة  "ل  لعملھا  دیلة" 

سویدیة ة الاألدبي الفرید وجائز
د میالدھا  . وفي عی1997لعام  
إذاعي  رنامج  ب  نحھا، معینالتس

 .عامیدیة اللقب سو
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  ألمكنةد افسا
_______________ 

 ىموس يصبر
_______________ 

1932 – 2018 
 رمص

 1973: 1ط
 ةروای بيأد

_______________ 
الر شخصیة    وایةتدور  حول 

نیم وھو  الرحالحوریة  ة  كوال، 
ستقر بإیطالیا  ی  صل األ  وسيالر
لكوی یتزوج  زنھ  وجتھ ترك 

ا  ویستقر بھ  رویرتحل إلى مص
في  للت تاركً صحالنقیب  ا راء، 

وإ ویعوض    .بنتھزوجتھ 
ثم  بما  موجودھ صدیقھ،  اریو 

ابإیسا. عاط في ته  وّ ألبفة  تشوه 
نیكعال بإیلیا نجال  والقة    سیة 

تتواصل  إ  الصغرى، بنتھ. 
والصر األ بین  حداث  اعات 

ر والخی  ة،طبیعوالإلنسان  ا
ھ الحال  ھي بإلى أن ینتوالشر،  

األرض  وحیدًا لتي  ا  في 
العمرھا والتي  أن  ،  یرید   
بھا بذور خطایاه.    ألن  ا؛یتركھ

ف إلى  معتكفًا  الدرھیب  جبل  ي 
و یموت  فحیدً أن   ن.وسكي  ا 
صبر موسى  ولد   ي في 

  

 
 

 
_______________ 

دمیاطحم م.  افظة    درساً عمل 
لمدللرس واحد،  م  عام  ثم ة 

الجم في جیاً صحاف ھوریة، ریدة 
ً وك في  اتبا متفرغاً  سة مؤس 
و"یوسفال  روز" عضواً ن  اك، 

إدارتھا مجلس  عضواً    ثم  ،في 
العرب، الكتاب  اتحاد   في 
في   القصة  للجنة  ومقرراً 

 جمتتر  .ةلثقافى للعاأل  جلسالم
لغاتلعالھ  أعم ھا  رأشھ  .دة 

فساد والمتر    نصف  حادث
منألمكنةا ب.  الدولة ح  جائزة 
سام  وبو   1974  ةجیعیلتشا

جائزة  بو 1992مھوریة  الج
 .2003 تقدیریةالدولة ال
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  الثابت والمتحول
_______________ 

 )عیدحمد سي ألع( ونیسدأ
_______________ 

1974 –  
 ریا وس
  1978 - 1973 :1ط
 لساقي ، دار ازاءأج 4

 ماعي تاجنقد خ وتاری موضوعي
 _______________ 

والمتحول  الثاب اب  تك للشاعر ت 
ابحث    نیس:دوأ البداع في 

عند    1جـ  ب"عرلاواإلتباع 
 ول، تأصیل األص  2جـ  األصول،

وسلطة   3جـ الحداثة  صدمة 
 مة صد  4جـ  ني،الدی  ثوروالم

والحد الموروث ساثة  لطة 
صدوره أ  .عريالش حین  حدث 

ی  1973في   یحدثوال  ، زال 
ً دبیأسجاال   بیكروف  ا المثقفین یاً  ن 
األفي    العرب. یشیر الجزء  ول 

الث  إلى  تبالكا بابت"  الرسالة " 
واإلیم بینما اوالدین  بھما  ن 

االتج"ال لكل  التي متحول"  اھات 
مفاأ  حاولت تطرح  ى خرأم  ھین 

في  أتبال اویل.  یتكلم ثاني  لالجزء 
الص بین  عن  والنقل، اراع  لعقل 

وابین   بین   لتقلید،التجدید  فیما 
امنت األلقصف  والثالث رن  ول 

الثالثي  وف  .للھجرة  الجزء 
 

 
 
 

 
_______________ 

في    ة یأتي على مشكالت الحداث
ویتسا العربي.  في  ءالفكر  ل 

الشعر؟  بعالرا في  الحداثة  ما   :
 . اق)نل بشیب (ن

ف رائد  یح تشري فحص وعمل 
العربي منذ مي  واإلسال  العقل 

اإل إلى  فترة صدر  ة  الفترسالم 
ل س تشكّ نیأدو  فحصلحدیثة. یا

ا الفكر  ي وخاصة  لعربوتطّور 
تبدّیھ   إلى  و  ينالدیفي  صوال 

المعاوا األزمة   صرة قع 
 ) حمودد مممح(
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 الالز
_______________ 

 راالطاھر وط
_______________ 

1936 – 1910 
   الجزائر

 1974: 1ط
  روایة بيأد

 _______________ 

 ، الھأعم  أول  من"  الالز"    روایة
 الجزائریة   رةوثال  عوض  فیھا  وثَّق
 ا مو  ،الجبلیة  المرتفعات   في

إبراھیم (.  نكسات  من  أصابھا
الصنب"   )مالك "عین  في  ولد 

الج اازشرق  تحق ال.  عاصمةلئر 
الع مدرسة جبم ین علماء المسلمیة 

عام  ئرییالجزا ذلك   بعد  1950ن 
ل  أرسلھ قسنطینة والده  مدینة 

بمعھدرلی الحس  عبد  اإلمام  مید د 
بادیس   مع  1952بن   عاندال. 

التحرا بالجزائر لثورة  یریة 
تونس    سافر  1954 ودرس إلى 

ال بجامع  قصیرة  زیتونة، لمدة 
عام    ة لثورابالتحق    1956وفي 

ا فیھ  اضالمن  وظل ،  ائریةالجز
الوطن اللجنة  في  یة كعضو 

ً ل مراقبا ثم  ً   إلعالم،  إلى   وطنیا
أح  ،1984  غایة أن   ى لإ  یلبعد 

المبكر  التقاع س د  السابعة في  ن 
شا تأسیس رواألربعین.  في   ك 

 

 

  
_______________ 

مدالع التونسیة ید  الصحف  ن 
مد  منصب  شغل  عام كما  یر 

الجزائریة س  سأ  .اإلذاعة 
"العیجم عاجاحة  م  ظیة" 

الثائرة  یعد م  .1989 ن األقالم 
ذلك تجسد  وقد  في    المتمردة، 

"الالزروای اغتیال   ."ة  انتقد 
روا.  مثقفینال في  یتھ  حاكم 

ا اإلقطا"الزلزال"  ة  یعلنزعة 
 . وائزحصل على عدة ج
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  اتكالزیني بر
_______________ 

 جمال الغیطاني
_______________ 

1945 – 2015 
 مصر

 
 1974: 1ط

 روایة أدبي

_______________ 

و وصحفي  یس رئروائي 
صحیفة   األأخباتحریر  دب ر 

للسقبلھا   مصمما  اجید جعمل 
للو التعاونیة جمعیة  سكرتیرا 
حربیا یلي  الخل  خانب ومراسال 

صحفیا في .  ومحققا  وساھم 
من   الكثیر  ص نصوالإحیاء 

وإعادة المنسیة    عربیةلا
القدیم   كتشافا العربي  األدب 

جادة معاصرة  ترك    .بنظرة 
من   اؤلفم  35من  أكثر  

  . یة وروایاتصصمجموعات ق
على الدولة  زة  جائ  حصل 

للر ، )1980(ایة  والتشجیعیة 
بن  زة  جائو علي  سلطان 

اعتقالھ    .)1997(  سیالعو تم 
أكتوبر   على   1966في 

وأطلق خلف سیاسیة،  یات 
. 1967مارس    في  احھسر

 في الفترة  ةالروای تدور أحداث

 
 أ 

  
_______________ 

ال سبقت  العثما التي    نیة سیطرة 
القا أحداثھا تُ   ةھرعلى  روى 

اإلیطاليشاھدكمُ  للرحالة   ات 
جانتي"  ا"فی لط  سویُ سكونتي 

شخصیةعالضوء   ني الزی  لى 
الذ السلطان بركات  یعیّنھ  ي 

م تل، فیسیاً على حسبة القاھرةوال
 أن  إلىمن األمانة    یركثبھ  لعماأ

الفاسدین  یص مع  تأخذ وطدم 
آخراألح مجرى  روایة "  .داث 

الدائرة  اریخیة  ت ة  سیالسیاحول 
االالمنتھیة یتم  حاكمستقب:    ا ال 

ر  بمرولیصبح    را بأمل كبیجدید
مسالو مثلتبقت    ابقیھ سمثل    ھدًا 

 ). ھارتموت فیندریخ ترجمملا(
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الوقائع الغریبة في  
  ياب  عیدس اختفاء

  س المتشائل النح
_______________ 

  إمیل حبیبي
_______________ 

1922 – 1996 
 ن طیفلس
 1974: 1ط

یة ارو  أدبي
_______________ 

ساخرة     ھر أش  منروایة 
العربیة ل حوتدور    المؤلفات 

اید  عس المتشأبي  ائل لنحس 
األراضي نفلسطی  وھو من  ي 

سنة فترة   1948المحتلة  أثناء 
ا فرضھ  الحكم  الذي  لعسكري 
المواطنی  لاالحتال  .نعلى 

كلمة  حبی  أدخل جدیدة  بي 
حال األراضي  ع  ةلیصور  رب 

عام  حتلما وھي    1948لة 
معنیتال تحمل  التي  ي  شاؤل 

والت مندمجین. م  اؤشالتفاؤل 
مكروه   حصل   ائلمتشللفإن 

عدم هللا    یحمدفإنھ     على 
أكبرمحصول   یمزج    .كروه 

استلھام   بین  حبیبي  إمیل 
ا السیرة  التراث  من  لعربي 

 ین أسالیب حداثویةبو  والمقامة
 

 
 

 
 

_______________ 
لسوداء ا  تھبكافكا وسخریا  رمتأث

 یر وغیرھم.ت وكندید لفول
حیفا في   1956وانتقل    ولد 

الناصرة.لسل في  من   كن 
طني لوا حررتال  صبةع  مؤسسي
الحزب  ي  لثحد ممكان أ.  1945

في   اإلسرائیلي  الشیوعي 
بین   . 1972و  1952الكنیست 

إذاع في  مذیعا  القدس   ةعمل 
في  محررً )،  1942-1943( ا 

ترأس    )1946أسبوعیة مھماز (
االتحادمییو تحریر     -  1972  ة 
 . زجوائلا نم دیدعلاُمنح . 1989
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  س سطأغ نجمة
_______________ 

 براھیمإصنع هللا 
_______________ 

1937 – 
 مصر 

 1974: 1ط
 ایةور أدبي

_______________ 

مصر إلى    يروائي  لفكر ایمیل 
ال  يیسارال المثیرین   ابكتومن 

بعد  دللج وخصوصاً  رفضھ ل 
ملتقى   جائزة  رة اھلقااستالم 

الروائي عام   بيالعر  لإلبداع 
یمنحھاوا  2003  المجلس   لتي 

من   ىاألعل أكثر  ُسجن  للثقافة. 
من   سنوات  إلى   1959خمس 

حملة   1964 سیاق  في  وذلك 
النا  اھشنّ  عبد  ضجمال  دّ صر 

 الیسار.
روای أشھر  هللا امن  صنع   ت 

اللجنة  ایروإبراھیم   ، )1981(ة 
لسیاسة  ساخر  ھجاء  وھي 

التي   عھد ھنتُ أاالنفتاح  في  جت 
ھیم إبرا  نع هللاص  صّور  السادات.

اللبنانیة في   ألھلیةالحرب اأیضاً  
بیروت"  "بیروت  روایتھ 

 .  1984الصادرة سنة 
ابن   جائزة  على   د شرحصل 

   .2004 امللفكر الحر ع

 
 

 
_______________ 

ثا  نجمة ھي  ني  أغسطس 
ما.  ھعمالأ بناء    تجربة  نتخذ 

انطالق  نقطة  العالي  السد 
االجتماعیة  الد  صلر تحوالت 

یاغة  ص  ليإفعمد    والسیاسیة،
الروفصو وأصوات  یة  ال 

ھیئة   یحاكي  أن  یحاول  بشكل 
لتصیر   بناءه،  وعناصر  السد 

تشكیلی بناء  ً الروایة  صارماً،   ا
اوتتح واألصوات ول  لفصول 

موادإل ی  ي  التشیید أولیة  مكن 
 .بھا
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  یا الغزل جسوسیولو
العربي، الشعر  
  العذري نموذجا

_______________ 

 الطاھر لبیب
_______________ 

1942 –  
 س نتو
  جمة عربیةل تر، أو1974: 1ط

 سیةالفرن ن، مترجم ع1981
 ریخ ونقد اجتماعي ات موضوعي

_______________ 

علم  أستاذ  لبیب:   الطاھر 
التونسیة تجاال بالجامعة  ماع 

أغسابقا.   أعمالھتنتمي  إلى   لب 
الثقافةیج"سوسیولو (حامد ا   "
 فضل هللا)

علم  في  الدكتوراه  على  حاصل 
واألستاذی فياالجتماع  اللغة   ة 

اواآلد جامعة اب  في  لعربیة 
علم  .سباری  -  السربون  أستاذ 

بالجامعة التونسیة   االجتماع 
زا عربیة وأستاذ  بجامعات  ئر 

أمیركیة  ةیروبووأ  .والتینو 
وأمین   رمؤسس  ثم  ثم عام  ئیس 

للجمعرئ شرفي  العربیة   ةییس 
االجتماع عام   .لعلم  مدیر  حالیاً: 

في  للترجمة  العربیة  المنظمة 
كتبھ   وت.بیر أھم   من 

 

 
 

 
_______________ 

في  ا  لوجیاوسوسی لغزل عرف 
صث ترجمات  ین  بدرت  الث 

یقول  .  1994و  1981مي  عا
الفر ندریھ أسي  نالمستشرق 

"أعت الكتاب  ھذا  عن  قد  میكال 
قبأّن ال أحد،  لبیب  الطاھر   ،ل 

بھذا  علیھ،  وأصّر  الجھد  بذل 
الموھبة  من  العالي  القدر 

ق حكایات  والتحقیق معاً، لیتذوّ 
رموزھا    ین،المحبّ  ولیفّكك 

ب ویع فنید  الوعي  اءھا،  ي 
 ".ھالعي للقبائل ومخیااالجم
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  الیاطر 
_______________ 

 حنا مینة
_______________ 

1924 – 2018 
 سوریا 

 1975: 1ط
 روایة أدبي

_______________ 

ال "زكریا  عن  مرسنلي" تحكي 
صیا منوھو  الالذقیة،   د  مدینة 

سیح الشخممل  األنانیة ات   صیة 
ویرتكب قتل   والخبیثة،  جریمة 

لھرب. یعیش في مكان فیضطر ل
التركیة   على  ما السوریة  الحدود 

ال   سوىحیث  البحر   یوجد 
والغابة.وا ھناك و  لسھل  یعیش 

خیمة  في  ھاربا  وحیدا  غریبا 
البحر  شاطئ  على  نصبھا 

غذ السمك  الوحید. وأصبح  اؤه 
بالدأن    إلى من  راعیة   یصادف 
المتاال فیفكرراك  بأن   جاورة، 

صلة ھذه  بالعالم   تكون  وصلھ 
لتبیالخا السمك  یعطیھا  ھ عرجي 

بالمال،  يف وتأتیھ  القریبة   قریتھا 
أنھ ل  إال  ما  یتوقعھ حدث  یكن  م 

ع في غرامھا وھي كذلك، ھو قو
الحب  یعرف  لم  الذي  المتزوج 

المتزوجة   وھي  قبل  التي من 
زوجھ وستركھا  إلى ا   افر 

 

 
 

 
_______________ 

منذ  ا خبر  ز ألناضول  وال  من 
روح   عنھ، حدیث    الروایة 

الحب   ةمجروح عن  تبحث 
صفحاتھا    نماألوا من  تخرج 

البحر. حن  رائحة  مینھ  ویُعد  ا 
اوالید  (م أحد    )ذقیةاللمدینة 

العربیة.   الروایة  كتاب  كبار 
وتتمیز روایاتھ بالواقعیة، ألّف 

 .روایة 40و نح
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رأة عند نقطة  ما
  لصفر ا

_______________ 

 نوال السعداوي
_______________ 

1931 - 2021 
 ر مص

 1975: 1ط
 روایة بيأد

_______________ 

الصفر   نقطة  عند  امرأة  روایة 
الریف   من  فتاة  عن  تتحدث 

تعیش   وس"فرد"   المصري
في  تخلف فقیرة   الحیاة  أسرة 

تقل ا تنة والدیھبعد وفا  .خیلةبو
عمّ  الھإلى  األزھري  مقیم ا 

فتدرس وتحصل عل ى  بالمدینة 
عم  اھش زوجة  لھا  الثانویة،  دة 

باقاسیة،    كانت لھا  یھدأ  ل لم 
زوج رغم مھا  تحتى  قریبھا  ن 

وقاسیا   نھما  كان  سنھ،  كبر 
الھروب   إلى  دفعھا  مما  علیھا 

رع، وفیھ الشالجوء إلى  والھ  من
الدعارةامتھ إخفاقھا    ،نت  بعد 

ت أول  ف  جربةفي  لتقتل    ي حب 
أحد   معھا  األخیر  المتعاملین 

ل وتكون اھمالوالمستغلین   ،
تقت بھا  نھایتھا السجن، حیث ال

  ة لقصالسعداوي،  الكاتبة نوال ا
 مؤثرة في أحداثھا، جریئة في 

 
 

 
_______________ 

بسیطةاتھااعتراف ن  ،  سیجھا  في 
للواقع  ھا  الذعة في نقد  غوي،الل
والدیاألس  الجتماعيا ، نيري 

محاربة األزواج    ترید  جور 
البالی والعادات  المجتمع  ة  وقھر 

عند  ح  ضفو الشخصیة  ازدواج 
المت (دینینبعض  فضة).   فادیة 

السعداونوا أمراض  یطب  ي ل  بة 
كاتبة    صدریة وأمراض نفسیة،

عن  مدافعة  مصریة  وروائیة 
اإل ع  نسان.حقوق  لى حصلت 

أربع  وائز كثیرةج لھا  ن  وصدر 
 .لغة 20نألكثر م  تكتابا ترجم
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  حترمالم ةحضر
_______________ 

 نجیب محفوظ
_______________ 

1911 – 2006 
  مصر

 1975: 1ط
  روایة أدبي

_______________ 
ع تحكي  المحترم  ن  حضرة 

مي " الذي  بیو  ل " عثماننضا
موظفاً  الت قسم صحق  في  غیراً 

فيالمحفوظا إدارا  ت    ت إحدى 
البدایة    الدولة منذ  یطمح  وھو 

مد یصیر  عاماً    یراً ألن 
في   إجازة  ینال  لإلدارة، 

عالقاتھ  الحقوق،   ویوطد 
م االجتھاد خال  نبرؤسائھ  ل 

باالدخار  ویبدأ  واالستقامة 
استعدادا للزواج من فتاة تكون 

كن الزمن لو  ء،إلى العالبیلھ  س
خالل من  أصابعھ،    یتسرب 

أ ا وقد  عن  من  لزواعرض  ج 
فت  اثنتین في  رتین أحبھما 

  ال   ھمامتباعدتین من حیاتھ، ألن
 .تقدمان لھ ما یبغي من زواجھ

ل مجال  أفسحت  الظروف  ھ 
فص ماالترقي  لإلدارة،  در  یراً 

وافتقار   یأس  لحظة  في  ولكنھ 
من تزوج  الحقیقي  الحب   إلى 

 

 
 

 
_______________ 

معھ أخفق  وحین    ا "قدریة" 
م ثانیة  في تھ ون سكرتیرتزوج 

ا فیھالاللحظة  صّمم  على    تي 
حلمھ عن  والتخلي   اإلنجاب 

ومنصب  دلبا العظیمة  رجة 
العا قالمدیر  جاءه  تعیینھ  م  رار 

فراش  وھو ض  رالم  على 
وبال   دافئ،  حب  بال  فقضى 
الحكم   یباشر  أن  ودون  ذریة، 

 . من إدارتھ
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  ات لدراسةمقدم
  يجتمع العرب الم

_______________ 

 ھشام شرابي
_______________ 

1927 – 2005 
  فلسطین

 1975: 1ط
1975 

 نقد اجتماعي ویخ رتا موضوعي
 _______________ 

درس  یافا  في  شرابي  ھشام  ولد 
اال  هللا   رام  فيیة  بتدائالمرحلة 

بیروتوأكمل   في   ، دراستھ 
الج من  األوتخرج  یة میركامعة 

بیروت ان1947سنة    في  ضم . 
القومي  السوري  الحزب  إلى 

إلى متالجا ھجرتھ  وبعد  اعي، 
فرع   مسؤوالً   ظل  اأمریك عن 

عام  الحزب   عمل   .1955حتى 
األوروبي  الفكر  لتاریخ  أستاذًا 
تاون  جورج  جامعة  في  الحدیث 

واشن ع في  حرإلى  طن،  ب ثر 
عام إلى  انتقل    1967 بیروت 
في   1970 ركز م  وعمل 

اذًا ستأو  الفلسطینيطیط  التخ
في  األمریكیة  الجامعة  في  زائًرا 

نشاء عدد من إفي    ساھم  . روتبی
تُ   المؤسسات بشؤون التي   عنى 

 

 
 

 
 _______________ 

والقضیة   العربي  الوطن 
مركز   منھا  الفلسطینیة، 

الم العربیة   عاصرةالدراسات 
جامع جوفي  تاون  ة  رج 

التحلیالتومرك السیاسیة    ز 
ف فيحول  نطن واش  لسطین 

في   القدس.  وصندوق   تناول 
الكتاب   االنسان   سلوكھذا 

وبنیة    يبرلعا االجتماعّي، 
ا العجز،  التِّكالالعائلة،  یَّة، 

با والتَّغییر،  وال  ،لتَّھرُّ عي 
المثقَّف  الحضارّي،  والتَّحِدّي 

 . العربّي والمستقبل
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  -عيجتماخلف اال الت
ى  مدخل إل

إلنسان  اسیكولوجیة  
  المقھور 

_______________ 

 مصطفى حجازي
_______________ 

1936 –  
  لبنان

 1976: 1ط
تاریخ ونقد   موضوعي
 اجتماعي

_______________ 
فكر  ي، مفى حجازمصط

 .فس لبنانيوعالم ن
فل  صح دكتوراة  علم  على  ي 
انفس  ال جامعة  كسفورد ومن 

للصحة  بفرن أستاذًا  وعمل  سا، 
ثم  ماجب  الذھنیة لبنان  عة 

البحرینیة من  الجامعة   .
ال  فاتھ:مؤل نفسي  الفحص 

بین احص  ،1993 الثقافة:  ر 
والدعوة  الفضائیة  القنوات 

اإلنسان ،  1998األصولیة  
یة نفسیة  حلیلدراسة تدور:  المھ
الصحة    ،2006تماعیة  اج

تكاملي  نامي منظور دیالنفسیة: 
البیتنلل في   والمدرسة   مو 

 

 
 

 
_______________ 

والعولمة،  2006 النفس  :  علم 
مس فرؤى  التربیة  تقبلیة  ي 

 . 2010نمیة  والت
"  في االجتماعيكتابھ   "التخلف 

رصد   الكاتب    جذور یحاول 
والالتخلف   نفسي  االجتماعي 

ن معیشھالذي  الكتاب  باشر  . 
یع المالمح  روواضح  ض 

االنفسی لھذا  المتخلّ النسة  ف ان 
نعیشھا  ویدرس   التي  الظواھر 

مبرر لھا    طقیة ن مت  اویقدم 
ال اختالفویوضح  على   فوارق 

 . والمجتمعات المناطق
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  ىموتلكلة اآ
Eaters of the 

Dead  
_______________ 

 Michael تونمایكل كرای 
Crichton 

_______________ 
1942 – 2008 
   أمریكا

 1976: 1ط
  روایة أدبي مترجم

_______________ 
لرواي روایة علمیة كتبھا ا

 .رایتونمریكي مایكل كاأل
في القرن العاشر    ھاحداثأور  دت
وم  921( مخطوطة )  تتناول 

ال المسلم  الروایة  عربي  بطل 
ب فضأحمد  ین  الذي  سافر  الن 

ج جموعة من الفایكنمفي معیة  
مو كر.  طنھمإلى  تون یایفسر 

یستند   الكتاب  ان  التذییل  في 
مصدرین   الفصول  نیاثنإلى   .

دة  عاإ إال    الثالثة األولى ما ھي
لشخصیة   بن سرد  أحمد 

في    النضف دون  ما  حسب 
األ ومجریات  مخطوطتھ  صلیة 

الشمال   إلى  رحلتھ  أحداث 
مع  وتجارب ما   كنج،الفایھ   وأما 

 

 

 
 

 
_______________ 

ال من  فیتبقى  إلى    ستندروایة 
 .البیولف ةقص

الموتى   أكلة  روایة  سرد  جاء 
قدیمة. خملى  عكتعلیق   طوطة 

یة  لى الرواوقد أضفى الكاتب ع
ى  لق عللة وكما عصاجو من األ

المخطوطة. متازت  ا  حواشي 
الواقع  من  بمزیج  الروایة 

للروای جعل  رونوالخیال  ق ة 
 ة. برة فریدص ونخا



 الكتب المقترحة

201 

 

 

  افیش حرلاملحمة 
_______________ 

 نجیب محفوظ
_______________ 

1911 – 2006 
  مصر

 1977: 1ط
  روایة أدبي

 _______________ 

روایة  أھم  البعض  یعتبرھا 
محفوظ  نجیب  المصري  لألدیب 

أجی  نت سكال  تحكي قصة عشرة 
محددة ح غیر  مصریة  ارة 

الوالزمان   بدقة.  المكان  جیل ال 
واألخ مثیر  حلقتھا   لالذي 

تحول  والنبوت  التوت  األخیرة 
. 1986ئي في عام  امسین  فیلم  ىإل

الروایة ظ یحدث   اھریا ماتصف 
الطبق الشعبیةفي  لمجتمع امن    ة 

الرموز  ولكن  المصري 
بالروایة  الكثیرة  واإلیحاءات 

صراع إلى  ل یاجاأل  تشیر 
 .كل زمان ومكان يالبشریة ف

ح  لدوُ  في  محفوظ  ي نجیب 
لم   انك  لقاھرةا/یةالجمال والده 

القرآن بعد  حیاتھ  في  كتاباً   یقرأ 
دیث عیسى بن ھشام ألن ح  غیر

ال لھ.   انك  يمویلحكاتبھ  صدیقاً 
اب علماء میخ  شة  نوالدتھ  ن 

عمره  كان  األزھر.  محفوظ 
 

 
 

 
 _______________ 

حی  7 ثورة    تمقان  أعواٍم 
فیھ  1919 أثرت  والتي   ،

بیذوت في  بعد  فیما  ن  كرھا 
أجزان  القصری  .ثالثیتھ  ءأول 

في  القاھرة  بجامعة  التحق 
یسانس ل  يعلل  ، وحص1930

في   بعدھا  وشرع  الفلسفة، 
رس الماجستیإعداد  عن ر  الة 

اإلسالمیة،   في  الجمال الفلسفة 
التركیز  وقرر  رأیھ  غیر  ثم 

 علي األدب. 
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  النھایات
_______________ 

 رحمن منیفال دعب
_______________ 

1933 – 2004 
   عراقلا/یةودالسع

 1977: 1ط
 روایة أدبي

_______________ 

البدوي   ع تمجالمروایة  ال  اولتتن
الصحراء   قریة على تخوم  في 
ووسائلھم   عاداتھم  وصورت 

في أنھا    اةیالح  لالستمرار  كما 
عریضة  خطوطا  رسمت 
بمحیطھا القریة   لعالقة 

تمیزت    .وبالمدینةي  الصحراو
حملت  .  بالتقشف اللغوي الشدید

ً   اً قدن  كذلك  الروایة  الذعا
الم المركزیة  ا لیھإ شار  للسلطة 

ل ایفائھاعدبالمدینة  ودھا عبو  م 
لحمایتھا   سد  ببناء  القریة  تجاه 

كما   من غائلة سنوات الجفاف. 
خصیات قرویة  ش  ورتص  أنھا

شخصیة  أھمھا  لعل  نموذجیة 
ال عساف  كانت الصیاد  ذي 

ریة بین یدیھ في سنین  دار القأق
البادیة  "القحط.    زیابامتروایة 

یعرف  و بدوي  شھادة 
والمو والخالصحراء  صب  اسم 

والقو والحیوالمطر   ناحط 
 

 
 

 
_______________ 

والطیر (علي   "والنبات 
 الراعي). 

الرح عبد  في   یفمن  من ولد 
وأم   نجد  من  ألب  عمان، 

االول المراحل  قضى  ى  عراقیة. 
الع المتائمع  دمشق  لة  بین  نقلة 

المدن  وبعض  وعمان 
 وناشطاً اً ركمفِرف  عُ .  السعودیة
ً سیاسیاً   اقتصادیاً خبیراً    ثم  حزبیا

داصح على   الدكتوراه  جةرالً 
للفن  ‹محباً  صحفیاً  وكاتباً 
روائیاً   مؤلّفاً  ثم  التشكیلي› 

ً قاو  وكاتب سیر. ، صا
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التحلیل النفسي  
  -للذات العربیة 

ة  وكیلماطھا السأن
  ریةواألسطو

_______________ 

 علي زیعور
_______________ 

 تاریخ المیالد غیر معروف 
  لبنان

 1977: 1ط
تاریخ ونقد   عيوضوم

 اجتماعي

_______________ 
زیعور سفة لفلادكتوراه   علي 

جا باریس  من  أستاذ   -معة 
اللبنا الجامعة  في   -  یةنالفلسفة 

المؤلفات  من  العدید  لھ 
ة الھیئ  عضو  -فة  المعرو

لمجلستشاال ثقافة  ال  ةاریة 
 النفسیة المتخصصة 

 )المقري يعل(
الذات  زیعور  یستحضر 

یبحث  وفسي  ن  كمریضالعربیة  
الخلل تأثیرات    في  ویحلل  فیھا 

والما الفلبیئة  على  رد  جتمع 
عالئقو بالنفس  اللغ  فھم  ة 

والبنیة    ذھنیةالوبالمجتمع 
  فیھا ویدرسھا التاریخي    بعدالو

المن التجروفق   یبيھج 
 

 
 

 
_______________ 

النفس وا علم  في    لعیادي 
العربیة  أویستخلص   الذات  ن 

تغذ بسوء  یة مصابة 
ا  بواضطرا وفي  في  لسلوك 

ولد مما  النفسیة  یھا ف  الوظائف 
اأ  رتوتوقلق   ور لشعفقدھا 

الصحة  أوالثقة    منباأل ساس 
لالست وبداالنفعالیة    ت قرار 

فاشلھ في التكیف ومحبطة   ھشب
الص معفي  یئتھا  ب  راع 
اامأبالنقص  وشعورھا    .لغیرم 

باأل السلوكیة ویختتمھ  نماط 
والمذھبیة  )لیسأ( الدینیة 

Goodreads 
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  ران تحت الصفرنج
_______________ 

  خلفى ییحی
_______________ 

1944 –  
  فلسطین

 1977: 1ط
روایة   أدبي

_______________ 
و فلسكاتب  ولد ینيطروائي   .

إلى   أسرتھ  ھّجرت  طبریة  في 
النكبة فكان تعلیم  ھاألردن بعد 

مدین دبلوم .  إربد  ةفي  حمل 
م آداب  ولیسانس  ن المعلمین 

ب العربیة،یر جامعة  ل عم  وت 
التد والصحافة.  في    ن اكریس 

ال  عاماً  الكتاتحأمیناً    ب اد 
عام  لوا الفلسطینیین  صحفیین 

و1980 عامدیر.  لدائرة ا  ما 
عیّن وزیرا    .1987افة عام  ثقال

الفلسطینیة  السلطة  في  للثقافة 
. 2006-2003ما بین األعوام  

األعلى  ئیسا  رو للمجلس 
للجنة ورئیسا   الوطنیة  للثقافة، 

للا والثقاتربلفلسطینیة  فة یة 
. تقاعد من  2007والعلوم عام  

  2012و  یما  يالرسمي فلھ  عم
نحو   لھ  للكتابة.    19وتفّرغ 

أع امل  بین  ما  صصي،  لقدبي 
 . أطفالوأدب  ئي،االرو

 
 

 
_______________ 

العالتتناول   واقع  قات  الروایة 
فیالعرب الیمنیة   ية  الثورة  زمن 

ا  يالت ضد  ااندلعت    ي لذ إلمام 
 طھ.، قبل سقویمنكان یحكم ال

عبر  یخلف  یحیى  یرصد 
ذل  لد اھنان" مشابو ششخصیة "أ

ف الجزیرة    يوالعبودیة  شبھ 
وعربال ة  دینم  يف  أتحدیدیة، 

جماعة  ور  صونجران   أعضاء 
عن  والنھى  بالمعروف  األمر 

المناض من  وعدد  لین  المنكر، 
وحقالساب وقافلة  ین  األمیر،  رس 

 ."خصیانھ"
www.youm7.com/ 

 fatehinfonet.com ةروصلا
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  -  االستشراق
  بیةراھیم الغالمف

  Orientalismللشرق 
_______________ 

 رد سعیدإدوا
_______________ 

1935 – 2003 
  فلسطین

  1980بالعربیة  ،1978: 1ط
 مترجم (لكاتب عربي) . 2006و

  جتماعيا یخ ونقدتار موضوعي
 _______________ 

جملة فیھ    سعیدإدوارد  یتناول  
والدراؤلفاالم یم المفاھوات  ست 

یة مریكواألالفرنسیة واإلنجلیزیة  
األ الشرق  والتعن  زم یج  يوسط 

الحاصل   أنھا الشرخ  في  السبب 
والثقافة  الغربیة  الحضارة  بین 

ا أالشرقیة.   من ثار  الكثیر  لكتاب 
وت العالمي  ناولھ االھتمام 

والمؤلما ت سساستشرقین 
بالنقاش، دیاألكا العالم  في  میة 

إل أكوترجم  عشى  من  ین رثر 
اعل سعید غة.  إدوارد  تبر 
في الكت  "اقاالستشر" األول  اب 

ثالسل من  كسلة  تتناث  ول تب 
الغربي  العالمین  بین  العالقة 

اآل والكتابین   ھما   خرینوالعربي 
(  لقضیةا  )، 1979الفلسطینیة 

 

 
  

 
_______________ 

اإلسالم  وت .  )1981(غطیة 
في  م تت األساسیة  السمة  ثل 

أ ي  خفتحیُّز  "نھ  االستشراق 
ممو تفوق  ستمر  حوره 

األورو ضد   بیةالحضارة 
العربیة  ا   اإلسالمیة لشعوب 

النظرة    "،افتھاوثق تلك  تُشتق 
من التصورات الغربیة عن ما 

ال (التصیمثلھ  ویر  شرق 
إلى  ا الشرق  لثقافي)، واختزال 

خیال  وبللشع"ي  جوھر 
 ". كن الشرقماأ"و "الشرقیة
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البحث عن ولید  
 مسعود

_______________ 

 ام جبراھیجبرا إبر
_______________ 

1919 – 1994 
  فلسطین

 1978: 1ط
 روایة دبيأ

_______________ 

الروایات  من تنا  أھم  قش التي 
 . )یل بشناقنب(الفلسطینیة    یةالقض

المنفى في  صعود و  الفلسطیني 
 . )ضرخسن ح( فدائیةة الالحرك

ولید تت حول  الروایة  محور 
المتمرد  الفل  عودمس الذي سطیني 

تاریخخلف  یترك النضال ھ  من  ا 
في  الصھیوني  المحتل  ضد 

في   والغارق  من فلسطین   شبكة 
المعقدة ومن القع االجتماعیة  اتھ 

إبشكل  ھا  خالل جبرا راجبرا  ھیم 
لش  صورة ولید خ عجیبة  صیة 

متطر كأسطورة  قا مسعود جعلھا 
وطفولتھ لعاطفیاتھ  حیا  سرارأل ة 

وموا فلسطین  نیة الدی  قفھفي 
ال  والسیاسیة. بعدد وایزتعددت  ا 

ولید  فكان  الروایة  أشخاص 
مسعود تركیبة من جمیع عناصر 

 .يعربالإلنسان ا

 
 

 
_______________ 

ورسام، مؤلف  وناقد    ھو 
فلسطینيتش من    كیلي، 

األصل، االسری األرثوذكس  ن 
لحم بیت  في  في در  ،ولد  س 

والقد ثم    نجلتراإس  وأمریكا 
الانتقل   ریس لتدق  عراإلى 

اإلن   حرب   بعد  جلیزياألدب 
نحو  أ.  1948 من    70نتج 

المؤلفة  والكتب  الروایات 
المتر م رجتوجمة،  والمواد 

اثنتي  ع من  أكثر  إلى  ملھ 
 عشرة لغة.  
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لمادیة في  ا النزعات
یة  ب لسفة العرالف

 اإلسالمیة
_______________ 

  روةسین مح
_______________ 

1910 – 1987 
  لبنان

 1978: 1ط
لسفة  ف موضوعي

 تاریخ ونقد اجتماعي میةالإس
 _______________ 

ھو السفر  ذایعتبر   الكتاب 
و في ا األكبر  قیمة  ألجمل 

الك ویعتبره  ن ثیروموضوعھ، 
الععوسوالم  أھم التي ات  ربیة 

لفلسفة من ا  انب تناولت ھذا الج
بةاإلسالمی  العربیة ن  الرغم م؛ 

یكمل  أن  قبل  توفى  كاتبھ  أن 
 جزءه الثالث.
الدكتو محمودیذھب   مینأ  ر 

كتابھ الوعي والوعي  العالم في  
ف الفكرالزائف  لعربي ا  ي 

ج  المعاصر أن  ھر  وإلى 
تبناھا   التي  التفسیریة  العملیة 

ق  مروة أسس   علىامت  قد 
التاریخي؛  ال المادي  منھج 
ـكن  ول یع  ذلك  ال  ـ  د  بحسبھ 

ال فكم األھم    میزتجانب   لدیھ، 
 

 
 

 
_______________ 

المنھج نفس  تبنوا  قد   ممن 
شكل  ل  تحااس إلى  لدیھم  األمر 

إل أو  میكانیكي  مثالیمادي  ة  ى 
یقف    الروة فھو  ممعكوسة، أما  

الظواھر  من  الموقف  ذات 
الالفكری امختلة  بكشاكتففة؛  ف  ًء 

لتحدید   ینحو  بل  وامل العالعلة؛ 
ا ذات  التالمختلفة  ي ریخالطابع 

وتخلّق  التي   تشكیل  في  تداخلت 
د تلك الظواھر؛ منطلقًا إلى تحدی

والوظیفة ة  علیالفا والداللة 
التاریخیة   لھذه  االجتماعیة 

 اھر. ظوال
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 وباش األ
_______________ 

 لبيخیري ش
_______________ 

1938 – 2011 
 مصر 

 1978: 1ط
 وایةر يبأد

_______________ 
ھذه  یكشف   في  شلبي  خیري 

من  الروایة   أسرار  صفحة 
بدایات  ا  ریف في  لدلتا 

لًما الخمسینیات. حیث ینسج عا
عن    سعوا   " لعتط"الثراء 
القاضي  ي  الذ أبیھ  عن  یبحث 

بلدت زار  ألالذي    تزوج   یامھم 
توحیدة، ثم اختفى ولم   ا األمھفی

الشرأبدًاھر  یظ وتتبُّع  طة . 
للواألھا اي  سلیم  حقیبة  لحاج 

من  اختفت  التي  األنفار  مقاول 
القری عمدة  بما  بیت  ھ ویتحتة 

من كنز ھائل، أغلب الظن أنھ  
الحشیش، مق   من   تلبعد 

الذ  متو  يالمؤذن،  أن قَّ كان  عًا 
على   الوحید  الشاھد  یصبح 

فيسارقال فسھا. نلة  اللی  ، 
ھؤالء   تعرف  التي  وبلغتھ 

خیري   حینلفالا لنا  یحكي 
 ن من  الفالحیال طشلبي عما 

 
 

 
_______________ 

ومكرِ  السلطة،  وفساقھر  د ھا، 
من ة  ندیاألف یعملون  الذین 

في   ر یأس  "األوباش"أجلھا. 
من  شلخیري   كال{  بطالھ أبي 

أّخاذة،  راوق بحكایات  ئھ 
رسمیة وشوتحقیقات    كاوى ، 

تنتھي.  نمائم  وة،  كیدی ال 
م ساحر  ى عالإل  فیصحبنا جمیعًا

من    ما فیھ  رغم  بقینا فیھنود لو  
 . آالم



 الكتب المقترحة

209 

 

 
 
 

  التفكیر العلمي 
_______________ 

 فؤاد زكریا
_______________ 

1927 - 2010  
 مصر

 1978: 1ط
وم  ة علفلسف موضوعي

_______________ 

مصر جامعي  وأستاذ  ي أكادیمي 
وقتخصص  م الفلسفة.  د في 

م بكلیة قس  نتخّرج  الفلسفة  م 
عام   -اآلداب   القاھرة  جامعة 

الماجس1949 نال  عا.  م تیر 
عام    1952  1956والدكتوراه 

جام من  الفلسفة  عین في  عة 
أستاذً عم  .شمس رئیًسال  لقسم   ا 

عین شمس حتى  بجامعة  الفلسفة 
ورئیًسا لللفاذًا  أستو  ،1974 سفة 

ال جامعة  في  ت كوی لقسمھا 
أس تحریر ). تر1991  -  1974(
المعاصر" جلتم "الفكر  ي 

مصر.  في  اإلنسانیة"  و"تراث 
لش مستشاًرا  العمل   فة ثقاؤون 

اللجنة  في  اإلنسانیة  والعلوم 
 اھرة وتولى بالقیونسكو الوطنیة لل

مست سلسلة منصب  تحریر  شار 
 یة.عالم المعرفة الكویت

شائقة طاب  كتلا  یقدم نوعیة  ریقة 
التفكیر   یوصالذألسس   ف ي 

 

 
 

 
_______________ 

منظم، الممكن أن نسلكھ في بال
 . شؤون حیاتنا الیومیة

أ زكریا  نمطویوضح    ھذا   ن 
على  یعتمد  (العلمي)،  التفكیر 

مبادئ وأولھمجموعة  ا: ، 
النق ي تعني أن  ة، والتدیالروح 

في   الرغبة  المرء  یكتسب 
إالتط ن  أب،  األفضللى  لع 

خطوة   المشكلة  مع  یتعامل 
إلى نتظامبا  خطوةف وینظر   ،
كإضال مع  فة  انتائج  تتراكم 

یمكن   حتى  ذلك  سابقتھا، 
منھا في -االستفادة  نجم    السید 

 سبتمبر  9ان یالب مجلة
 albayan.ae السید نجم
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  طینیةاتر فلسدف
_______________ 

 معین بسیسو
_______________ 

1926 – 1984 
  فلسطین

 1978: 1ط
 مذكرات يعموضو

_______________ 
بسیسو معین  كتابھ   یسرد  في 

مثقف   ني  طیفلستقدمي  تجربة 
لعدة   تبوأ  طلیعي  وشاعر 

ا الموقع  األول   لقیاديسنوات 
في قطاع  لشیوعي  ا  في الحزب

مراًرا  غز للعسف  وتعّرض  ة، 
فقلی علس  أیدط  أى  ھزة  جي 

معتقالتھ،  وفي  النظام  أمن 
كذإنمو قطالا  أیدي  على  ع ك 

ذین استطاع إعالم  ال  سمن النا
ودفعھم تضلیلھم  إلى    النظام 

معی على  وتعراالعتداء  یض  ن 
المدافع  حی وھو  للخطر،  اتھ 

قضایاھ عن  م  المخلص 
قائد  ومصال وھو  ھبّة الحھم، 

اال أسقطت جماھیریة  لتي 
ا توطین  ن جئیلالمشروع 

صحراء   ننییفلسطیال في 
ال الھبّة  تلك   تأسقطتي  سیناء، 

وقبرت الشالمشروع  قبل  وع  رھ 
خمسینیات   أواسط  تنفیذه   في 

 

 
 
 

 
_______________ 

 
العش   الكتاب   زیتمیرین.  القرن 

للوقائع  سرده  جانب  إلى 
ب األدبي أسلوبھ  السیاسیة 

حالممتع الم،  السردییث  ة قاطع 
الت المتالحقة    تغري ي  القصیرة 

بال یطرحھ  بمتاقارئ  ما  عة 
وتفا رؤى  من    ، صیلالمؤلف 

المتكلمرّ  بضمیر  وأخرى ة  م 
بلغة شعریة    میرضب المخاطب، 

في رونقًا  وسخریة وتأمالت تض
   لسرد.على أسلوب ا
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مغامرة العقل  
  األولى

_______________ 

  السواح فراس
_______________ 

1941 –  
 سوریا  

 1979: 1ط
 ةسدرا وعيموض

_______________ 
ومفكر  لسوافراس   كاتب  اح 

ا  وباحث سوري في المثیولوجی
ولد األدیان.  م  وتاریخ   دینةفي 

.  1941حمص في سوریا عام  
ف بروفیسوراً  جامعةیعمل   ي 

للدراسا ابكین  منذ  ألجنبیت  ة، 
بدراسة 1976عام   مختص   ،

وتارربیالع  رةالحضا یخ ة 
األدنى.  ا الشرق  في  ألدیان 

ً كت  26نشر   األساطیر،   ابا عن 
 یخ األدیان.تاروالتاریخ، و

العقل  مغامرة  كتاب  أن  رغم 
فراسا مؤلفات  أول   ألولى 

ما یزال ال أنھ یعتبر  إاح،  السو
لدرا أساسیًا  سة  مرجعًا 

المشرقمیثی قدیم، ال  ولوجیا 
مھمّ  یرغب  ومقدمة  من  لكل  ة 

القراء اة  في  فألسعن  ي  اطیر 
الرافدین    لك وبالد  سوریا  من 

اال عطالأو  الحیاة  لع   ى 
 

  
 
 

 
_______________ 

بشكل   القدیم  لإلنسان  الروحیة 
عرع كتاب  أول  ولعلھ  بي ام، 
القدر عالج  ی الموضوع بھذا  ھذا 

 .من التعمق
  منھج اب بأسلوب الیم الكتتّم تقس

للالمق تبعًا  ولیس ارن  مواضیع 
الزم لنیللفترة  “یبة،  بـ    ر ِسفدأ 

بقصة  مروًرا  التكوین” 
المفقود، رالف  ثم  الطوفان، دوس 

وھابق باإللھ ل،  یابیل  وانتھاًء 
ال إلى  والرحلة  عالم  المخلّص 

 enabbaladi.net. األسفل
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 إشراقة

_______________ 

 التجاني یوسف بشیر
_______________ 

1912 – 1937 
   دانسوال
 1980: 1ط

 شعر أدبي
_______________ 

شك ب مستمر بین اللي تقن فكا
ونوالیقی یؤكده .  الرأي  ھذا 

ك في  عابدین  المجید    تابھ عبد 
الح  تجانيلا" ب  شاعر 

فیقول:  "لوالجما إن  "، 
عقلھ بین  متردداً  ظل   التجاني 

شكھ  وروحھ   بین  ھ، ویقینأو 
الیسیرو أن نتبین من   لیس من 

أ على  قد  لالحاي  شعره  ین 
الصدر    .تقراس بداء  أصیب 

من   یعاني  رض  الموظل 
ااو والعزلة    الجتماعیة لفقر 

اآلالم  ورز وطأة  تحت  ح 
الت والجسدیة  فاقمتالنفسیة   ي 

م وأدت  من  ظھوررضھ   إلى 
الوسواس  أشكال  من  شكل 

ما    يالقھر وھو  نعكس الدیھ 
الش  في ففي  عریة  أعمالھ 

 "شّكي  يیؤلمن"قصیدتھ  
 

  
 
 

_______________ 

حالتھ إلى  مال  یصف  رضیة 
محمود   وھو  أصدیقھ  نیس 

ایصا مبكرلرع  توفي  ا  مرض. 
 نة. س 25عن عمر 

دینیة  ثقافة  ذات  بیئة  في  ولد 
ال  محافظة وسمي سودانفي   .

االسمبھذ بصاحب  ت  ا  یمناً 
الصوفیة   التیجانیة  الطریقة 

العروفة.  الم من  معھد فُصل 
  ي أحمد شوقمي بعد تفضیلھ  لعلا

إبرا حافظ  حیھیعلى  قال:  م  ث 
على  علش  إن فضل  شوقي  ر 

كف الشعراء  ن  آالقرضل  سائر 
الك سائر  أتھم  على  فر  الكبتب. 

 والزندقة. 
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  رامة والتنین
_______________ 

 إدوار الخراط
_______________ 

1926 – 2015 
 مصر 

 1980: 1ط
 روایة أدبي

_______________ 

التي بتجر" الضائع،  الحب  ة 
مثق میعیشھا  بطي قصري  ف 
 قبطیا)  ه (رتھ باعتباتكونت ثقاف 

تاریخ  وإلى  األشیاء،  إلى  ینظر 
فھمھ   ، من منظورولغتھجتمعھ  م
الذاتيلخا لتاریخھ  (سامي اص   "

ار بین ایة كحوتدور الروخشبة).  
ر ختلط فیھا عناصة توامرأ  رجل

فرعونی ورمزیة  ة أسطوریة 
الروایة ھي و.  ةمیانیة وإسالویون

خراط لار اإدوخیر مثال في أدب  
اعتماد   إلى  باإلضافة  .التجریبي

الوعي  سیل  تكنیك  على  الكاتب 
نستغلغل  الم من في  النص   یج 

یة "رامة" المتغلغلة خصخالل ش
ن في  األخرى  ھي  فس بدورھا 

وعيتكنی تیار  "، ئیل"میخا  ك 
مونو الداخلي وتداعي  لوجھ 
عن   كثیرة   ریاتذكالكاشف 

  ثت.حد
باإلسكندریة  الخراط  إدوار   ولد 

 

  
 

 
_______________ 

على   الحقوق یسالحصل  نس 
اإلسكندریة   جامعة    1946من 

معمو في  البحریة خازن  ل 
ثم  ة  بریطانیال باإلسكندریة، 

األھلي،   البنك  في    ثم موظفا 
التأموظفا   األبشركة  یة ھلمین 

عام ،  1955  المصریة 
بالسفارةو انیة  لروما  مترجما 

الحركة  .  ةاھربالق في  شارك 
الثور   1946عام  یة  الوطنیة 

في 1948واعتقل   عمل   .  
اإلفریقیین  "من الكتاب  ظمة 

  . 1983-1959واآلسیویین"  
 .دةبجوائز عدیفاز 
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تراث والتجدید،  ال
موقفنا من التراث  

  قدمة في الغربي، م
  غرابعلم االست

_______________ 

 حنفيسن ح
_______________ 

1935 –  
 مصر 

 1980: 1ط
ریخ ونقد  تا عيموضو

 جتماعيا

_______________ 

جامعي   وأستاذ  مصري  مفكر 
الیس  منّظري  وأحد ار تیار 

علم سالاإل وتیار  مي، 
التدریس مارس   االستغراب، 

الجاي عدف العربیة    تمعاد من 
ج في  الفلسفة  قسم  ة  امعورأس 

مقال عدد  لھ  المؤلفااھرة.   تن 
العربیة   في الحضارة  فكر 

عل حاز  درجة اإلسالمیة.    ى 
االدك في   منلفلسفة  توراه 

السوربون   عمل  وجامعة 
ج في  علمیاً  امعة مستشاراً 

المتحداأل بطوكمم  یو  ة 
و1985-1987( نائب  ).  ھو 

ال الجمعیة   سفیةفلرئیس 
العام  لوا  العربیة،  سكرتیر 

 

 
 

 
_______________ 

 المصریة. معیة الفلسفیة جلل
تمتلك    عند" ال  حنفي  حسن 

واإلس العربیة    المیة األمة 
االمع شروط    لتقدم، اصرة 
وأسباب  وع التحضر  وامل 

والحض الثقافي  اري،  االزدھار 
ذلوال یكون  ب  إال  ویل  تحك 

الت علوم  الموروث  إلى  اریخي 
على  ،ملةشاإنسانیة    تعمل 

الراھنةامو التحدیات    –  جھة 
 ولیس  راثتال  يھ   ةالبدای"

  على   حافظةالم  أجل  من  یدالتجد
 " (نبیل بشناق). .االستمرار
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  ردةم الواس
_______________ 

 أمبرتو إیكو
_______________ 

1932 – 1916 
  ایطالیا

 1980: 1ط
 یةارو أدبي ترجمم

_______________ 
أحداث الغامضة    وایةالر  تدور 

أحد شم  في  إاأدیرة  یطالیا ل 
البندیكتیة   للرھبنة  وذلك التابع 

ح1327في   في،  تتكرر   یث 
ضحایاھا  جر  الدیر قتل  ائم 

النساك،   من  ویصدف جمیعھم 
ویلیراھب  ن  أ من  یدعى  م 

الرھبسكبا یتبع  نة رفیل 
نزل   كاءلذالفرانسیسكانیة حاد ا

و آدزو  ذلمیتھو  دون (مه 
سلة  لعد سوب  ) إلى الدیر.القصة

األحداث فی  من  ا ھیصطدم 
محققي  ا بأحد  ویلیم  لراھب 

و التفتیش  قالذي  محاكم  د كان 
ساب بااتھمھ  مھددا لھرقاً  طقة 

نھایة  في  ولكن  بالموت،  إیاه 
یتمكناألم من  ر  فك    ویلیم 
ویتوصل  ازألغ  الجریمة 

 لمعرفة القاتل الحقیقي.
ای تمبرأ إیكو  فیلسوف يطالو   ،

وروائي وناقد   وسیمیائي 
 

 
 

  
_______________ 

یصبح  ده  دوالحاول   ألن  فعھ 
إ انتسب  أنھ  غیر  لى  محامیاً، 

تجا لدراسةمعة  ة فلسف  ورینو 
. كتب    قرون الوسطى واألدبال

توما ني،  األكوی  أطروحتھ حول 
دكت  وحصل في وعلى  راة 

ف ، وخالل ھذا 1954ي  الفلسفة 
الكنر  ھج،  الوقت  یسةإیكو 

أزمة بعد  الرومانیة   الكاثولیكیة 
ثقا  .مانإی محرراً  فیاً  عمل 

الفرنسیة، زیوفللتل واإلذاعة  ن 
جامع في  توروَحاَضَر   ینو. ة 

 :ةروصلا  .)ایدیب یك یو(
Bogaerts, Rob / Anefo 
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  الرجع البعید
_______________ 

 فؤاد التكرلي
_______________ 

1927 - 2008  
  اقلعرا

 1980: 1ط
 وایةر أدبي

_______________ 

بغداد   روائي في  ولد  عراقي 
من   عام كلیة  تخرج  الحقوق 

ع  م،1949 تحثم  ككاتب  قیق مل 
قاضیا،  ثم  محامیا،  وبعدھا 

عدو مناصبتولى  الدول  ة  ة في 
حیث  العراقي  القضاء  في  ومنھا 

قا تعیینھ  محكمة فیا  ضتم  ي 
، 1964  عام  "بغداد  ةءبدا"

سافر   عاد فرنس  إلىوبعدھا  ثم  ا 
قا  لیعین وزارة ونینخبیرا  في  ا 

 عدل العراقیة. وعاش في تونس ال
ھ اة زوجتوفو   ات بعد تقاعدهلسنو

سف في  بعد عمل  العراق  فارة 
الخلیج عام وألف   ،1991  حرب 

 .وب أبداعي متمیزلالقصص بأس
ذ  عائلة  إلى  التكرلي  ات ینتمي 

دینیةظح اجتماعیّ كوم  وة  ة انة 
   .متمیزة

 من أشھر أعمالھ "  عیدالبالرجع  "
لحأرّ  مھمة  بة  قخت  في تاریخیة 

و العراقیة     ةمفعمھي  الحیاة 

 
 

  
_______________ 

واألعرابال الشعبیة  روح  ف 
وبھاء   وجبة  كل  كل  ونكھة 

باجتماطقس   ألھل  اد غدعي 
المع  العجیبین. اناة  تصور 

الت ت بأصا  يوالمحاكمات 
یة في دادائلة بغلعل  اأجیأربعة  

ة قمعیة  حكومیمة  أنظعدة  ظل  
الس التي في  بت أعق  نوات 

النظا العراقي  سقوط  الملكي  م 
صدام حسین.    حكمك  بما في ذل

ل القالئایات  الرومن  ت  كان
العراقیة   تانتقدتي  ال   الحكومة 

للتكرلم  .  عالنیة انتماء    ليیكن 
جائزة    حنمحزبي.    سیاسي

 .2000عام العویس 
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  رشطاال
_______________ 

 لبيیري شخ
_______________ 

1938 – 2011 
 مصر 

 1980: 1ط
 روایة أدبي

_______________ 

حول وار كلب  بلسان  تروى  یة 
ف بالفساد  مصر  مھري  بي ین 
الدولة في   الحشیش وكبار رجال 

المصریة العھود  یة كالملمن    كل 
فال  اعدھب   وما ھربت وحكایة  حة 

األریاف   صمة العا  الىمن 
مشھ الوأصبحت  في  ب ھریتورة 

وعالقاتھا وزوجھا األول والغناء  
مغصأالذي   كسید بح  شعبیا   نیا 

یغإم للحكومة نام  انتقادًا  ي 
 واألوضاع السیئة. 

 ) goodreasل ناجى (عاد
كتاب،   70حوالي  شلبي    لخیري

ذلك في  رعشری  بما  ، وایةن 
نقدیدرو كایات حوة،  اسات 

ت ت ومجموعامسرحیا تاریخیة،  
أشھر.  قصیرةقصصیة    من 

األوباش، نیالس  تھ:اروای ورة، 
العراوى الوتد،  وكاالشطار،   لة ، 

عمال ھا إلى أضحولت بع.  عطیة
العدید .  تلیفزیونیة على   حصل 

 

 
 

 
_______________ 

الج جائزة    وائزمن  أبرزھا 
  ایة وعن رعربیة  أفضل روایة  

 ،1993عطیة"    "وكالة
الكتاب    تحادوالجائزة األولى ال

ع جائزة 2002ام  للتفوق   ،  
محف ورشح  ،  2003ظ  و نجیب 

 .للحصول على جائزة نوبل
مجلة  رئاس  تولى تحریر  ة 
سنالشع لعدة  تولى  و  .واتر 

مكتبة   سلسلة  تحریر  رئاسة 
الشعبیةدراسال من  .  ات  یعد 

عمل كاتبا  (  يالنقد اإلذاع  رواد
) فزیونوالتلی  اعةذاإل  بمجلة

 .بفن البورتریھ رشتھاو
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  اثحن والتر ن
_______________ 

 محمد عابد الجابري
_______________ 

1935 – 1910 
 المغرب 

 1980: 1ط
نقد  تاریخ و عيموضو

 عياجتما

_______________ 
الكتاب بیتوز  محتوى  ن ع 

الفلسمدال المشرقیة    فیةرسة 
الفارا( وابن  فلسفة   )سینابي 

واوم المغرب  ألندلس درسة 
ببا( ابن  اجن  رشد،  ابن  ة، 

 ). خلدون
الترا في  تطم"قراءة  إلى  ث  ح 

الط نشق  نریق  جدید  حو  وع 
الفلسفي  تراثنا  مع  التعامل  من 

لشروط یب في آن واحد لیستج
یفعال التي  العصر  رلمیة  ضھا 

و الھمومالیوم  لوجیة یوألیدنا 
تالت التراث، حي  نحو  ركنا 

  لقومیة."النھضة اھموم 
 جابري.محمد عابد ال

تّمت  ن  أع  مو"  القراءات  ھذه 
عن  بمعزل  واحدة  كل 

باألخ أنرى،  یكن لم    ھمعنى 
مسبق  ناك  ھ تصور  ثمة 

 درا تصنھأال إینتظمھا جمیعاً، 

 
_______________ 

واحدة    عن ورؤیة  واحد  منھج 
الم فطارھإؤلف  حدّد  ي  ما 

ال مما    عامالمدخل  للكتاب، 
في قراءة الحقیقة  یجعلھا،   ،

ت قراءة  مجرواحدة،    د تعدّى 
ث أو الدراسة ألنھا تتجاوز  بحال

الوثائقي راسة والد  البحث 
والتحلیل یعطي  تقتریة،  تأویالً  ح 

ذا   یجعلھ  معنى   مغزىالمقروء 
بیإبالنسبة   الفكلى    -یة  رئتھ 

وأ  -االجتماعیة   یضاً السیاسیة، 
القراء  لإسبة  بالن اصرین. عالمى 

القر ھذه  توتحاول  أن  جعل اءة 
علالمق معاصراً  صعید روء  ى 

وجعل واھم  فال لمعقولیة. 
معن لنفسھ  معاصراً  اه  المقروء 

القراءفص عن  وجعلھ  لھ  ، 
تعتمد،  م القراءات  ھذه  عاصراً. 

الف الوصل كخطوتین صل واذاً، 
وھنا  رنھجیتین  م ئیستین، 

ة وھریا الجبالضبط تكمن میزتھ
ج.تھادّ وج   12الحیاة    ةرید"عن 

 2010دیسمبر 
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  لجنةال
_______________ 

 براھیمإنع هللا ص
_______________ 

1937 - 
 مصر 

 1981: 1ط
 روایة أدبي

_______________ 

أشھة  اللجن ص  رمن  نع روایات 
ساخر هللا ھجاء  وھي  إبراھیم   

في   ي أنتُھجتتال  االنفتاح  سةلسیا
 ھد السادات. ع

ع ملجنة  لالبطل    ةبمواجھ  تبدأ
علمص  نأ   العلم سیعتمد  یھا یره 

كامالً  وقد   عاًما  في أمضى 
ب األدفدرس  ،  لھا  یرالتحض

واالقتصاد وا والفلسفة  لفن 
أیضً وكرس   اللغنفسھ  لدراسة  ة ا 

 أماماللجنة.    اتستخدمھ  التي
أحد یلقي    اللجنة عن   محاضرة 

المفضلضیموا ستغالل ا  :ةعھ 
ال  ا للصناعیة  الدول  لثالث عالم 

شركة  اب  Coca-Colaستخدام 
المتوقع وبدالً من الحكا.  وذجمن م 
بكت اللجنة  عما تابة  أمره  تقریر 

ي ة عربیة فع شخصی"ألماعتبره  
مصري عصرنا".   رجل  فیختار 

األرجا  أكثرمن   نفل  . ذاوعمال 
ی  نجحی أنھ  لدرجة   كشف بالمھمة 

 

 
 

 
_______________ 

ما  كعن   للغایة    اسریكان  ل 
الرغم جمی  على   عمن 

 .حثھمحاوالت منع ب
مع   ھباشت  "اللجنة"ایة  رو  يفو

وائي  للر  "المحاكمة"روایة  
 اھقرأ  يذلا(  كافكا  سنارف

في    وھو  1963  ماع  هللا  عنص
 هللا  عنص  نكل  ،)السجن

 "ةنجللا"  يفستطاع  ا  میھاربإ
طابعاً  أ الكافكاویة  یمنح  ن 

 .دلى حد بعیإ بیاً عر
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  مالك الحزین
_______________ 

 نراھیم أصالبإ
_______________ 

1935 – 2012 
  مصر

 1981: 1ط
 ایةرو أدبي

_______________ 

 الروایة  ھذه  اصالن  إبراھیم  كتب 
 1972  دیسمبر  من  ةالفتر  يف

 في   يأ  1981  أبریل  وحتى
 ونصف   عوامأ  ةانیثم  حوالي
 ً الروایحداأتدور   .تقریبا في ث  ة 

حدیداً في ة ترفي القاھ  ي امبابةح
كات،   الكیت   م عالً حول  منطقة 

ل بطالھ ویعاني كأر  یتغی  مغترب
وامن الخاص  ھمھ  من  غترابھ ھم 

الخاص، شخصیات الروایة أكثر 
الحجم   ،ةشخصی  115من   رغم 

نس للروایةالمتوسط  تم .  بیاً 
إلا  حویلت علروایة  ل مى 

الكیت   يسینیمائ مسمى  تحت 
 . 1991عام كات 

طنطا   ینةدأصالن بم  ولد إبراھیم
رتھ نتقلت أسا، ثم  1935في عام  

ید ة. عمل بھیئة البرإمبابلى حي  إ
السلكیة  و والالسلكیة. االتصاالت 

والنشر الكتابة  أصالن  ي ف  بدأ 
عام  1965عام   وفي   .1987 

 

 
 

 
_______________  

للعملتدناتم   لرئیس ئنا  ابھ  با 
مختارات  سلسلة  تحریر 

وف أن ستاصول  إلى  بھا  مر 
  ي . ف1995م  عا  شخرج للمعا

رئیسا   1997عام   عمل 
آفاسلسل  تحریرل الكتابة ة  ق 

استقال إبھا  وأستمر   أن  لى 
عندما   1999ام  عمنھا  

روایة   أزمة  مة  ولی"اشتعلت 
.  حیدر حیدرل  "البحر  بألعشا

أیضاأعمال  من وردھ  ل:    ل، ییة 
حكایات و  ل،یالنوعصافیر  

 ھأعمالیز  تمتفضل هللا عثمان.  
یست شخوصھ  بالمحلیة  ن ممد 

  ة.امباب يلحا
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وت  تسلسل احداث م 
وقائع موت  /لنمع

 معلن 
_______________ 

  زكیغابرییل خوسیھ غارثیا مار
Gabriel José García 

Márquez 
_______________ 

1927 – 2014 

   كولومبیا
 1981: 1ط

  یةروا أدبي مترجم
_______________ 
 زكیمار  جابرییل خوسیھ غارثیا

وناشر وناشط    وصحفيوائي  ر
ومبي. یعد من أشھر ي كولسیاس

 كتاب الواقعیة العجائبیة.
معل موت  یق ثتو  يھن"  "قصة 

حقیق أحدایلقصة  جرت  ثھا  ة 
ف  الری  يف  1951عام  

رأس قمس  ،يلكولومبا ط 
 غابرییل غارسیا ماركیز. 

حیث و قتل تروى  جریمة  یات 
إلخوة على ید ا  صارنسانتیاغو  

لشرف انتقاماً  ئلة العا  فیكاریو 
اب أخت  أعیدت  أن   لقتلةعد 

من قبل زوجھا أنخیال إلى أھلھا 
اكتشف  الزفالیلة    أنھاف عندما 

  

 
 

 
_______________ 

 ز دیردوج/ایدیبی كیو عذراء. لیست
حول   اصحفی  اتحقیق  كیزمار   بتك
تبارات الع  هرشنی  مل و  واقعةلا

تلك ن عیثالثوبعد  یة  عائل على  اماً 
على   الواقعة كتابتھ   شكل   أعاد 

ب.  يروائ الروایة  عداً  أضفت 
أظخالقیاً  أ األخوین فماركیز  ھر 

تھما: بنی یخبران كل من یصادفھما  
لقتلھ  ننح" في   ،"ذاھبان  كأن 

 . ھما أحدینھاأن    نفسیھما رغبة في
وحده، كمار القتل  إدانة  یرد  لم  یز 
وأساوإ ً نما  المت  سا فرجین إدانة 

دون و،  ھعلی یحولوا  لم  الذین 
كان  وقوعھ وقت  ھم تطاعتباس  في 

 ج یلخلا/ دنحسن م أن یفعلوا ذلك.
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 الدولة  مفھوم
_______________ 

 هللا العرويبد ع
_______________ 

1933 –  
  المغرب

 1981: 1ط
 فلسفة سیاسیة يموضوع

_______________ 
ال هللا  عبد  ھو  كر مف  ؟عرويمن 

ممارك فلسفیا مھم ربي  غسي  وم 
الأسمب ولواقلة  العربي  عدید ال  ھع 

مفھوم  حول  تدور  الكتب  من 
والتاریخ   منھا الحوالدولة  ریّة 

 :وضوعمالھذا الكتاب 
المفھ  – ع.  ةدولوم   هللا   بدیقول 

المفكرینالعروي كل  یتفق   : 
وا  ،لسیاسیینا  لمثالیینالواقعیین 

لحق ولة االد  :التالیة المعادلة  لى  ع
 ،واقناعوة  ق  ،قخالأو  اجتماع
عجمیع  یتفقون القواعد ا  لى 

ون ال نظریة حقیقیة بد  –  ة:یلالتا
جدي أخالق  تفكیر   . الدولةیة  في 

بقیت خالق  جسد الدولة األذا لم تإ
على األ  اضفاء  .فةضعی خالق 

واالستغالد القھر    .غبن  لولة 
ق خالمن ثقل األتحریر الدولة    -

باالنقراض علیھا  تث  حكم  بت … 
اأ  النظریة الدولة خا  لحریةن   رج 

بال أو  ،ةخادع  طوبى الدولة   ن 
 

 
 
 

 
_______________ 

 اعیة.حریة ضعیفة متد
كیف سؤالوا- ھو:  المطروح  ل 

الدولة في  في ولة  والد  الحریة 
كالحریة بی؟  الحریة  العقالنیة ف 

الدول  الد  ة؟في  للحریة كیف  ولة 
 عقالنیة؟بال
عمیقة طبع- فلسفیة  أسئلة  ا 

التوالمط ھو  وأمل  لوب   أناةبجد 
ھذ اإلتیان   ال  زمات،المتال  هفي 

االستعجال بحلول   اذ  ناجزة 
الباب تفتح  الى   طوبویة 

إن ویةضالفو والفوضویة،   ،
خالقة   ع  ،دبیاأكانت   قیمةفھي 

  اعیا.ماجت سیاسیا و
الدولة  صدر "الم ى عبد لدمفھوم 
العرويهللا أبوائ"    حمدي   ول 

األلحةصا الوحدة  حزب   . ردن، 
 aljazeera.net نم ةروصلا
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  الوباء
_______________ 

 ھاني الراھب
_______________ 

1938 – 2000 
 سوریا  

 1981: 1ط
 یةروا أدبي

_______________ 

الرا ھاني  ا  ھبولد  ذقیة  لالفي 
األد  ،1939عام     ب درس 

یة میرك نجلیزي في الجامعة األاإل
بیرو ونفي  شھت  ادة  ال 

من   وكان یا  بریطان الدكتوراه 
رسال (الشخصیة  عنوان  تھ 

الغرب األدب  في  ي)، الصھیونیة 
في جامعة  لدّرس   سنوات طویلة 

ث الدمشق،  سافر  إلى راھب  م 
وال دمشق تكویالیمن  إلى  عاد   ،

إث فیھا  ع ر  وتوفي    ضال مرض 
) ، )2000عام    شباط  6أصابھ 

والك والقصة  الروایة  نقد  تب 
وثالث  یات  ي رواثمانألدبي، لھ  ا

صدر  قصصیة  مجموعات  ،
بعی من  آخرھا  وعدد  رحیلھ  د 

في   نال  المترجمة،  العام الكتب 
اآلداب    1961 مجلة  جائزة 

عام  اللبنا وفي  ال  ن  1981نیة 
عن ااتحاد  جائزة   العرب  لكتاب 

 . وباء)روایتھ (ال

 
 

 

_______________ 

التحّوالت   دصرتاء:  الوبروایة  
علعیة،  االجتما  ى والصراع 

سالسل في  ویمكطة  ن وریة، 
فیھ علىالعثور  رجعي  بأثر   ا 

بعض ما یفّسر كیف انتھى الحال 
 األیام.  باد ھذهبالد والعبال
 ) حسن خضر (
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  ائط ال خر لم بعا
_______________ 

من وعبد الرح براج راھیمبإجبرا 
 یف من

 _______________ 
1919 – 1994 
1933 - 2004 

  عراقسعودیة/الالفلسطین / 
 1982 :1ط

 روایة أدبي

_______________ 

 عم  عمیقة  بصداقة  فُمنی  رتبطا
 جبرا   ھو  آخر  عربي  أدیب

 ھذه   وتّوجت  جبرا،  مبراھیإ
 مشترك   روائي  عملب  الصداقة

 . "طخرائ بال عالم"
رایة  والر  " أنھا متماسكة  غم 

 تلفین.كتبت بقلمین مخ
عدة الروایة   في  بك  تبحر 
و  اتجاھات  . تداعیاتھاالغربة 
و لناالوطن  یمثلھ  ما  والحب   كل 

ابقص شبھ لمجنوصھ  نة 
حكایات   الكثیرو  مستحیلةال من 

األ عبر  ت لعالقاوا  جیالالعائلة 
   نھم.ط بی التي ترب اإلنسانیة

 ا حكایة..أنھواألكثر من ذلك.
 یبحث   قلق  كاتب ..وحكایة  ینة.دم

الخط   الوھعن  بین  م الفاصل 
تلك في   الفترة  والحقیقة...خاصة 

عاش الع  التي  معظم فیھا   رب 
 

 
 

 
_______________ 

وخی انتك اول  ویح  باتھماساتھم 
أو    أن خرائط  بال  عالم  یرسم 
بخعا خاصرالم  كلما   ة. ئط 
حدواقت من  ترب  منھا  ده  ھرب 

 یھااف علوحاول االلتف
بقتوعال   -وریة"  "عم  مدینتھھ 

أيّ  تشبھ  مدننا    والتي  من 
قال العرب كما  كانت  وإن  یة 

خ عنھا وحد  یالیةالمؤلفان  یثھ 
للروایةھ جذبني  ما  أكثر  . و 

تكت إنھ الصمتا  الصمت و  نز 
ب  إذا الزالزل  دبدأ  بعده  أت 

 ىالكبروالكوارث  
Goodreads   طیف 
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  العربي   لعقلانقد 
  (رباعیة)

_______________ 

 عابد الجابري محمد
_______________ 

1935 – 1910 
  المغرب

 2001 - 1982: 1ط
 تماعي جونقد ا تاریخ وعيموض

_______________ 

وفیمف مغر لكر  لھ  سوف   30بي، 
ا الفكر المعاصر، یقضا  مؤلفاً في

قل الع  د"نقباعیة  رزھا  أبر
 إلى  امت ترجمتھ" الذي تالعربي

أوروب لغات  وشرقیة. عدة  یة 
لكون الیونسكو  “أحد كّرمتھ  ھ 

ین في ابن رشد، بر المتخصصأك
إلى فتمیّ   إضافة  الحوار”زه   .ي 

عابد  محمقام   عبر اد  لجابري 
الع نقد  العسلسلة  بتحلرقل  یل بي 

ا عبرالعقل  ة سدرا  لعربي 
 ة ة واللغویثقافیالمكونات والبنى ال

منالت بدأت  الت  ي  ثم عصر  دوین 
العقلإانتقل   دراسة  السیاسي   لى 

مصطلح   رثم األخالقي وھو مبتكِ 
قیل" وھو ذلك العقل لعقل المست"ا

عن  یبتعالذي   في د   النقاش 
الكبرى.   ةالحضاریالقضایا  

 لعقل ا فادھایصل إلى نتیجة م
بحاجا إلعربي  الیوم  إة   ادة على 

 

 
 
 

 
_______________ 

 بعة:جزاء األر األ .راالبتكا
العرت" العقل  (بكوین   )1جـ  ي 

العربي ،  (1982) العقل  بنیة 
قل  الع،  (1986)  )2جـ  (

(السیاسي     ) 3جـ  العربي 
القي  األخ  عقلال،  (1990)

د  قو.  )4ـ  ج(  2001ي  العرب
األوساط   في  ھزة  أحدثت 

ورج جأصدر    .لفكریةا
سماه "نقد    ااقدن  اي كتابطرابیش

العقل     قد ینتو  ي".العربنقد 
التریكيفت أف  حي    ه كاربعض 

ومثل   عربي جفكرة  عقل  ود 
خالفوآ كما  غربي،  علي    ھخر 

في   بعض  حرب 
 .اتالحاالصط
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  قراءات في القرآن 
_______________ 

 حمد أركونم
_______________ 

1928 – 2010 
   ساالجزائر / فرن

 1982: 1ط
 ميفكر إسال   يضوعمو

_______________ 
اریخ مسار  اب أساسّي في تتالك

یَ  إذ  الفكري،  عتبِره  أركون 
البذرة  ب التي  منزلة  األولى 

كل عنھا  ھ لّفاتمؤ  صدرت 
كّرس  الالحقة،  تالسنوا  وقد 

لتعدیل حیاتھ  من  ھ األخیرة 
 .غنائھیحھ وإلقولتن
كلیجیّ  فیھ  علوم ا إمك  ش  نات 

ا والدلحدیثاأللسنیات   تالالة 
العقلیات وتاریالسیمیائیة   خ 

تفكیك مواالجت بغیة    اع، 
الموروث  التقلیدي  الخطاب 

كعن   إلى القرآن.  یتطّرق    ما 
حساسیة األكثر   الموضوعات 

مكا ھمیة  وأ الكتاب الیوم:    نة 
هللا،   المقدس كالم  بصفتھ 
فاووضع    الشریعة ي  لمرأة 

اد، ھالج  اإلسالمي،المجتمع  
 ت  ویثب  اإلسالم السیاسي.

ذلخال   ت قراءاكلّھ أن كل    كل 
وتفاسیره   ھي  القرآن 

 

 
 

 
_______________ 

تركیبات .  بشریة  بالضرورة 
Goodreads 

أبرز    ویعدّ  من  أركون  محمد 
اكّ المف اھتّمورین  بنقد  لذین  ا 

الدال من یعقل  انطالقا  ني 
 أصول  وینیّة النصوص الد

عالا في  بالظرلفقھ  وف  قة 
واالجتماعیّ لا ة  تاریخیّة 

في    بنیالعقائدیّة، متة واسیاسیّ وال
من  مقاربات  حدیثة  ھذلك  جیة 

التاریخیّة،  مثل   األنثروبولوجیا 
رف  لى تأسیس ما یعوقد سعى إ

التطبیق"بـ .  "ةیّ اإلسالمیات 
لیفا كالجوائز:  دیال    ا لیفورنیي 

للفكر 2002في   رشد  ابن   ،
 . 2003لین رالحر ب
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  قلان أمل دندیو
_______________ 

 أمل دنقل
_______________ 

1940 – 1983 
 مصر 

 1983 - 1969: 1ط
  شعر   أدبي

_______________ 
و قصصاالجنوبي  ال حب  یدة 

قصیدتھتصال ن عتعبیر    ح، 
وبدایة السبعینات  عصر    نھایة 

شعرهخآ عن   ر،  خروج 
بلنص، ومعجا ب مصر، حون 

دنق أمل  ال  دیوان  ن یمكل 
المه  حصر قصائده  ورة شھفي 

دیوا مجموع  في  ھ، نبل 
لھ ھو   والتأریخ  ولقصیدتھ 
لفترة   اتأریخ  في  لشعر مھمة 

والث العربیة، العربي  قافة 
ظھور الرعب  صاحب  حمن  د 

والعدیداألبنود الش  ي  راء عمن 
یحیى مثل   الطاھر  والروائیین 

هللا ع(  .عبد  العزیز محمد    بد 
 .)ینجالھ

 : تاسابتقالا  ضعب
ن" كربما  كي نفق  العمر  ل 

ث النور   غرة..نثقب  لیمر 
 "یال مرةلألج

 

 
_______________ 

من  " في  ومتىضد   القلب 
 " الخفقان اطمأن

 
 ال تصالحْ "

سی ضد  وقفت  كل ولو    فك 
 الشیوخْ 

 الشروخْ  اي مألتھلرجال التوا
 الثریدْ  ھؤالء الذین یحبون طعم

 لعبیدْ وامتطاء ا
لذین تدلت عمائمھم فوق  االء ھؤ

 أعینھم
نسوسیو قد  العربیة  یت  فھم 

 سنوات الشموخْ 
 صالحْ ال ت

 فلیس سوى أن تریدْ 
 حیدْ لزمان الوأنت فارُس ھذا ا

 " سوْخ!وسواك.. الم
 
ــ  و" سواسیة  ــ  ال  يفالناس  ذل 

 "ن المشطكأسنا
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  بغل  سعر
_______________ 

 ارھر وطلطاا
_______________ 

1936 – 2010 
   زائرالج
 1983: 1ط

 وایةر أدبي

_______________ 

الصنب" "عین  في  شرق   ولد 
مع  زالج العاصمة.  اندالع ائر 

با التحریریة  ر لجزائالثورة 
تو  سافر  1954 ودرس   نس إلى 

الزیتونة، مل بجامع  قصیرة  دة 
ع باالت  1956ام  وفي  ورة لثحق 

من  ،ئریةاالجز فیھا وظل  اضال 
الل في  اجكعضو  لوطنیة نة 

ثلإلع إلى الم،  وطنیا  مراقبا  م 
 بعد أن أحیل على   ،1984یة غا

 لسابعة  ار في سن التقاعد المبك
 ن. شارك في تأسیس واألربعی

التونسیة  الصح  العدید من كما ف 
مدیم  شغل اإلذاعة   رنصب  عام 

وت.  الجزائریة لتسیأسس  یر فرغ 
 . 1989  عام  "الجاحظیة"  جمعیة

الی األقالم  من  تقد ان ،  ةمتمردعد 
روای عام  "ال  تھفي   1974الز" 
اغتیال الثورة   وانتقد  الجزائریة، 
روای  حاكم.  المثقفین ھ تفي 

   .عة اإلقطاعیة"الزلزال" النز

 
 

  
_______________ 

أ التقع  إحقص حداث  في  ى  دة 
 المنازل حیث تقام حفالت لیلیة

ف  المكانة  ب  أصحا  یھایجتمع 
ایلعالا مثل  كیان ة  لحاج 

بشد یوم  تدی  ةالمعروف  في  نھ. 
اقت على ما  كیان  الحاج  رح 
بة البیت إقامة حفل ختان  صاح

ا الدشرة  بألطفال  دف  ھلفقراء 
تب من  مال  رعات  جمع 

الف  .الحاضرین ھذا  رح سمي 
لیالي   بعأیام وسذي أخذ سبع  ال
بغلب نتیجة    .عرس  ھو  البغل 

وحماتزاوج   ھو و  رفرس 
  Imen Amimer .یمعق

goodreads 
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  اقد والن  العالم والنص
The World, the 

Text and the Critic  
_______________ 

 وارد سعیدإد
_______________ 

1935 – 2003 
  نیفلسط

 1983: 1ط
 مترجم (لكاتب عربي) 

 ةلغلم الع   موضوعي
_______________ 

للغة   كان جامعیا  أستاذا 
واألدب نكلإلا في المقا  یزیة  رن 

في كولومبیا  الوالیات   جامعة 
ومن  األمریكیة  المتحدة 

المؤالشخص لدراسات سیات  سة 
 ومن أھم كتبھ   الكولونیالیةما بعد  

اال مدا.  ستشراق""  عن فعكان  ا 
 اإلنسان للشعب الفلسطیني  حقوق

المج  عضواً و الولفي  ي طنس 
لیالفلسط حصل .  عقود  عدةني 
فخ  20على   مرشھادة  ن یة 

عا مجامعات  جائزة لمیة  بینھا  ن 
من   وجائزة بودین  ھارفرد 

د  .سبینوزا مع  انییل بالمشاركة 
بتأسیس ربا قاما   ینبویم 

الغربي  الدیوان  أوركیسترا 
سنة  الشرق كما  1999ي  ن كا. 

 .ازف بیانو بارععإدوارد 

 
 

 
_______________ 

إتی "  ارد سعیددوبنى  الم  العفي 
  ل إن وفكرة تق  "النص والناقدو

الن الالخطاب  قد قدي  حدیث 
كتابا  بفضل  دیریدا  تعزز  ت 

وبتأثیرات   مثال،  وفوكو 
والبالمارك واأللسنیة  نسیة  یویة 

أن  وال إال  النفسي؛  علم 
كانت  النق  المدارس ذات دیة 

معوقة  یرتأث لكونھا  أات  یضا 
األدب األعمال  یة أخضعت 

البلمتطل قد  النا  على.  ریةنظات 
  ویسأل ھا  تفظ بمسافة عنأن یح

 goodreads ة جریئةأسئل
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  دیوان أوراق الغرفة
  8رقم 

_______________ 

 أمل دنقل
_______________ 

1940 – 1983 

 ر صم
 1983: 1ط

  شعر   أدبي
_______________ 

  ي تال  صائدالق  دیوانالتضمن  ی
ف دنقل  أمل  ربع  األ  يكتبھا 

منس األخیرة  بعد  ح  نوات  یاتھ 
الس بمرض  سنة  اٍصابتھ  رطان 

وفاتھ1979 حتى  بعد    ،م 
یدي البكا"نھ  دواوی بین  ء 

الیم ،  )1969(  "امةزرقاء 
ما" على   "حدث  تعلیق 
ال"و،  )1971(  "قمرمقتل 
و)1974( اآلتي"،   "العھد 
ودیو)1975( ل  أقوا"ان  ، 

الجدیدة   حرب    " بسوسعن 
رقم  )1983( والغرفة   .8  

عھد دور السابع في المة بالغرف
ل القالقومي  في   اھرةألورام 

عام   قرابة  الشاعر  فیھا  قضى 
إلى   1982ر  من فبرای  ونصف

نشرتھ   .1983مایو  رحیلھ في  
الرعبل  زوجتھ بعد    وینية 

  .تھاماً من وفأربعین یو

 
_______________ 

 ،یاتِف العملفي ُغرَ 
 ، ضَ أبی اءِ ألطبنِقاُب ا كان

 ،یضلمعاطِف أبلوُن ا
أبیت الحكیماِت  أردیةُ   ،ضَ اُج 
 ،تلراھباا

 ،ءاتالمال
األسّرة الشاِش    ،لوُن  أربطةُ 

 ،القُْطنو
مِ   ،  الَمْصلِ وبةُ أُنب ،قرُص المنِوّ

 ،نكوُب اللَّب
 .نْ ھَ ْلبي الوَ شیُع بِقَ  ھذا یُ كلُّ 
 !نْ بالَكفَ  ھذا البیاِض یذِكّرنيكلُّ 
 ..ذا إذا متُّ فلما

 ..تَِّشحینَ لمعزوَن مُ تي اأی
 ?راِت لوِن الِحدادْ شاب

 .ھل ألنَّ السوادْ 
 ،وُن النجاة من الموتِ ھو ل

 زمنْ ضدّ.. ال لوُن التمیمةِ 
 ?..ِضدُّ منْ 

الَخفَقَانِ   -القلُب  تى  وم   -  في 
 مأَْن?! اطْ 
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ن  حزیلالمسلم ا دلیل
قتضى السلوك  إلى م

  العشرین  في القرن
_______________ 

 أمینحسین أحمد 

_______________ 

1932 – 2014 
  مصر

 1983: 1ط
 جتماعينقد اتاریخ و    موضوعي

_______________ 

 وھو مصري،  لوماسي  ودب  مفكر
المؤرخ د أحم  د.ي  اإلسالم  نجل 

وأ أمین اتب  كالخاه  أمین  جالل 
كل في  جامعة الیة  تخرج  حقوق، 

عمل   .1953عام  رة  القاھ
باإلذاعة   حامیاً،م فمذیعاً 

فمذیعاً   الالمصریة،  عربي بالقسم 
ا اإلذاعة  التحق لبربھیئة  یطانیة. 

ال وعمل  دبلومبالسلك  ملحقاً اسي 
ثفس ً ا كرتیراً  بالسفنیا في   ارة 

فمستشار بالسفموسكو  في اً  ارة 
(نیجال راً فوزی  )،یریاجوس 

 ً ن بوفي  بالسفارة    مفوضا
فقنص ریو   الً (ألمانیا)،  في  عاماً 

جانیرد ثم ي  (البرازیل)،  و 
دب انت  .زائرسفیراً لمصر في الج
لو فنیاً  الثقافة   زیر مستشاراً 

 عیر للعملكما أیوسف السباعي.  
 

 
 
 

 
_______________ 

األمم  نائب مركز  لمدیر  اً 
 .بالقاھرةإلعالم لمتحدة لا

ااب  كت  فيح  یشر لمسلم "دلیل 
الیوم حا  ن"الحزی المسلم  ل 

  زع بنفسھ بدأت ثقتھ تتزع  ذيال
غیر   الغرب  یرى  إذ  وبدینھ 

یصعب    ور في حینالمسلم یتط
مجا المسلم  ذلك  راعلى  ة 

 ً حزینا مسلما  كما فأضحى   .  
  ي مفاھیم التمن ال  ایریصحح كث

فيأ حصل  الدین.    قحمت  وقد 
كتاب    زة أحسنعلى جائ  كتابھ
الدولي  اھرلقا  معرضفي   ة 

 .1984لكتاب عام ل
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  ل،وی أفلسفة الت
  ویل أدراسة في ت

عند محي  القرآن 
  الدین بن عربي

_______________ 

 د أبو زیدنصر حام

_______________ 

1943 - 2010  
 مصر

  1983: 1ط
 خ ونقد اجتماعي ریتا  موضوعي

_______________ 

أبو نصر   أكادیمي   حامد  زید 
الل فقھ  في  غة مصري متخصص 

یرىة.  العربی النص   كان  بأن 
ثقافي لدا منتج  ھو  األصلي   یني 

ً  یخاطب اى أن هللابمعن  لبشر وفقا
"فلسفةو  قافتھم.لث كتابھ  في   قال 

ن رآالق  في تأویل  ، دراسةالتأویل
الدی  عند عربي  نمحي   ھيو  بن 
یة اآلداب كل  التھ للدكتوراة فيرس

الواقع   :القاھرة  جامعة فھم  "إن 
تباین   من  فیھ  ھو بما   وتعارض 

ورا من  والغایة  العلم، ء  الھدف 
ال دراسة  تكون  عكوفاً تراث  فال 

مجاده، أل  واجتراراً   لى الماضيع
و الماضي  بین  الحاضر فالعالقة 

توع  جب تستووجدل    اصلالقة 
   الزه فھمھ وتجاوالماضي ل ةراءق

 
 

 

_______________ 

  لتقدیسھ".
أبو  ع ألنھ  املظ  زیدوقب   ،

سالمي رفض اختزال الدین اإل
أداة وت مجرد  إلى  حویلھ 
تس السلطات  یاسیة  خدم 

 . ةالدنیوی
--- 

 كرفابن رشد للحھ جائزة  تم من
برلین  ف  2005  ماعل  الحر ي 

 ویریة.ده التنلجھو اریدقت
 اق شنیل بنب
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  حر البألعشاب ولیمة 
_______________ 

 در حیدرحی

_______________ 

1936 –  
 ریا سو
 1983: 1ط

 وایةر أدبي

_______________ 
التخ معھبعد  من  لمعلمین ا  دّرج 

مدینة في  عام   حلب   التربوي 
التدریوممار  1954 لعسة   قد س 

كان   شق.إلى دم  ن الزمن انتقلم
اتّحا مؤسسي  تّاب الكد  أحد 

د في  عام  العرب  ، 1968مشق 
في  التنفیذي.  مكتبھ  في  وعضوا 

إلى   1970العام   دمشق  غادر 
ثورة الجزا في  لیشارك  ئر 

ة. ینة عنّاباٌ في مدمدّرسلتعریب  ا
لیستقیل إ  1974عاد   دمشق  لى 

التعل و من  إلیم  لبنانیھاجر  . ى 
في النشر دوى  إحد   وعمل  ر 

ومصحّ مراجع مع لغویّ   حااً  ا. 
ال ا حربدایة  التحق ب  للبنانیة 
أوائل بالمقاوم في  الفلسطینیة  ة 

غ بیروت الثمانینات  إلى   ادر 
مج في  لیعمل  الموقف قبرص  لة 

ثم ة عامین  لمد  ةسبوعیّ العربي األ
أخ منمرة  ى إل  1982  رى 

 .جلة صوتللعمل بم 1984

 
 
 

 
_______________ 

عاد إلى  . نیةطیلسالف البالد
  ي.مل األدبغ للعتفر سوریا و

روایة  أحدر  تدو ولیمة اث 
ا مناضل ألعشاب  حول  لبحر 

إلى ھرب  عراقي   شیوعي 
یلتقي   الجزائر، أنھ  غیر 

عصر بمناضل تعیش  قدیمة  ة 
الان الذي   والخراب  ثورة، ھیار 

بعد ھ  نبالمناضلی  لحق ناك. 
و عاما  عشر  إعادة  إثر  سبعة 

في  طب عام  عھا    م 2000مصر 
ومنعحدأ جدالً  األزثت  ھر  ھا 

إلى    بدعوى "اإلساءة 
 ةیرواالوحظرت    م".سالإلا

 .ة دول عربیةفي عد
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  السیمیائیة وفلسفة
 اللغة

_______________ 

 إیكو مبرتوأ

_______________ 

1932 – 1916 
  ایطالیا

 1984: 1ط
اریخ ت موضوعي ترجمم

 ي قد اجتماعون

_______________ 

الفي   ایكو  یناق  كتابھذا  ش 
مف ساھیخمسة  وھي: م  یمیائیة 

اال االستعارة عالمة،  لمدلول، 
وذ و  والرمز من  السنن  لك 

التارخال البعد  استقراء  یخي  ل 
و لھا.  في والنظري  خص    ھو 

اھذا   حولالكتاب   لحدیث 
الخصوصیة،  ت  االسیمیائی

ا بعلم  مبتعدلعالممتمثلة  ا ة، 
ال كونھا  قیبیالتطسیمیائیة  عن  ة 

دقدود غیذات ح وفلسفة   یقة.ر 
ایكو ال تقتصر   یرىما  اللغة ك

التأ في  على  والدراسة  مل 
ومن الصوري،  طق المنظور 

لة،  الطبیعیة، وعلم الدال  اللغات
والتداو زوالنحو  من  اویة  لیة 

فحا  اللغات بل  للفظیة  سب، 
وى  دیتع فھم  في  دراك إذلك 

 ةسیمیائیال  .ماتالعال  أنظمة
 

 
 

 
_______________ 

اء،  شیمعین من األھتم بنوع  ال ت 
األشیاء ھذه  بكنھ  ن  تكم  .بل 

ي  ف ولدللدال والمدراسة اھمیة أ
ائي النص القر ضرورات قراءة  

لمھم من اكذلك ترجمتھ. حیث  و
بی مدلول  التفریق  األلفاظ ن 

المعجمي)  (المدلول    المفردة 
بین   والمدلول والفارق  النصّي، 

شر،  لمدلول المباشر وغیر المباا
ول المعنى  دراإفھم  المراد ك 

التداولیة)  لھیتأو  (مسألة 
googreads (Hayatem) 

 : ةروصلا
Bogaerts, Rob / Anefo 
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یخ  تار المقدمة في 
  اآلخر

_______________ 

 سلیمان بشیر
_______________ 

1947 – 1991 
  نفلسطی

 1984: 1ط
  ضوعيمو
 یخ إسالميتار

_______________ 
في   مقدّمة   اآلخرالتاریخ  كتاب 

على  ی للروایة یجدة  قراءعتمد  دة 
ن بشكل أساسي ضمّ وتالسالمیة  ا

تعمراج ونصفع  قرن  إلى   ود 
وفا محمد، بعد  اإلسالم  نبي  ة 

م تجاھلھا فیّة أو توالتي كانت مخ
ي التأریخ الّرسمّي من قبل مؤّرخ

ر النشر د رفضت دووق  م.لإلسال
فاضطر   لكتابا  ةباعة مخطوطط

عل  مؤلفھ حسابھ لطباعتھ  ى 
توزی.  الخاص الوبقي   اب كتع 

ا  في  ا محصوراً  . ةلمیّ لعلدّوائر 
الكت سبّب  ل وقد  الطرد اب  مؤلّفھ 

 .الجامعة من
المغار سلیمان   موالید  بشیرمن 

درزل في عائلة  تعلیمھ  تلقى  یة؛ 
بالجامعمدی التحق  الناصرة؛  ة نة 
 على    لقدس وحصلبریة في االع

التاریخلماجسا  ةشھاد في   تیر 
 

 
 

 
_______________ 

من    هراتوالدكو  ؛1973م  عا
انضم    .1976دن عام  جامعة لن

ال الحزب    شیوعي إلى 
عم كأستاذاإلسرائیلي؛   ل 

مساعد في جامعة بیرزیت، ثم  
جا النجافي  الوطنیة معة  ح 

عام   حیث  1978بنابلس   ،
الرئیس نائب  ون  للشؤ  أصبح 

وأصباثم  میة؛  األكادی   ح ستقال 
رود  ستاذاً أ كلیة  في  زائراً   
 Rhode Island Collegeالند  آی

in Providenceأ ثم  ستاذاً  ، 
برنستون  اً ائرز جامعة   /في 

ي وتوف  قدس عاد إلى الیكا.  أمر
 .نتیجة إصابتھ بنوبة قلبیة
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  یكاردوسنة موت ر

   ریس
O Ano da Morte de 

Ricardo Reis 
_______________ 

 José زیھ ساراماغوخو
Saramago 

_______________ 
1922 – 2010 

  البرتغال
  1984 :1ط

 1999العربیة الترجمة 
 روایة أدبي

_______________ 
روای المؤلف إنھا  عالقة  عن  ة 

فرناندو نفسھ   المعروف  بالشاعر 
حیث 1935  -  1888(  بیسوا  ،( 

المؤ ة صنعھا بشخصیف  لأعجب 
ت شعره  في  ریكابیسوا  ردو سمى 

إلریس فسعى  إع،  حیائھا إة  ادى 
أ وكت مرة  عنھا، واب رخرى،  یة 

 ن العالم في نفس رحل عوجعلھا ت
رحی صانعھاسنة  فنحن   .ل  إذن، 

في عمل شخاص معا  أمام ثالثة أ
ال المؤلف،  شاعر، واحد، 

المختلقة،   عالشخصیة  الم وھو 
ع ائرالمتدفقة،  بالمشاعر  مزخوم  

مسحتھ  بما تفاصیل  من  ا یحتویھ 
   السحر: األولى

 
 

 
_______________ 

الع الذيسحر  إلیھ، تمین  الم  ي 
الكت سحر  ابة،  وسحر  وبالطبع 

 قائع..الو
بل أن یفوز ساراماجو بجائزة  ق

فازت   ،1998عام  نوبل  
" موتروایتھ  یكاردو  ر  سنة 

جنبیة  یة األریس" بجائزة الروا
ف"أن بریطانیادبندیت"  م  عا  ي 

1988. 
http://raffy.me 
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  سقوطقبل ال
_______________ 

 ودةفرج ف
_______________ 

1945 – 1992 
  مصر

 1985: 1ط
 قد اجتماعيتاریخ ون    موضوعي

_______________ 

حاصل مصري،  ومفكر   كاتب 
العلى   الزر ماجستیر  اعیة علوم 
االقتصاد الفل  اهرودكتو في  سفة 

مس. ة عین شمن جامع  الزراعي
اغ الجماعة   ىعلھ  تیالتم  ید 
في   1992یونیو    8  يیة فاإلسالم
كتابات   .ةالقاھر فرج   أثارت  د. 

ورجال  المثقفین  بین  جدال  فودة 
لفت حولھا اآلراء فقد دین، واختال

السیاسة طال عن  الدین  بفصل  ب 
عنوالدو ولیس   المجتمع،  لة 

جبھة اعل  كانت  تشن ماء  ألزھر 
و علیھ،  لجھجوما  نة طالبت 

خیص رلتا  بعدماألحزاب    شؤون
 1992  ت فيل وأصدرلحزبھ، ب

 .رهكفّ یناً  ر" بیا"بجریدة النو
تأسشار في  الوفد ك  حزب  یس 

استقال   ثم  وذلك الجدید،  منھ 
مع  الحزب  تحالف   لرفضھ 

المسلمینجما اإلخوان    ثم.  عة 
 

 
 

 
_______________ 

الجمعیة  أس صریة  لماس 
فودة  للتنویر. فرج  ال  "  :قال 

كنأبال أن  جانبي  في  ، ت 
آخر  عمیلجوا جانب  وال  في   ،

أو   إن ارتفعت أصواتھمأحزن  
سیوفھم.  لمع وإنما  (...)ت   .

األرق،   أشد  ال  أیؤرقني  ن 
ھذ الرسالة تصل  ما   ه  إلى 

أخاطب   فأنا  أصحاب قصدت. 
ال أرباب  ال  .  مصالحالرأي 

ال موأنصار  ال  حترفي مبدأ 
وقیداالمز ال ة.  الحق  صاد 

 ". انطالبي السلط
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ع رؤیة  مشرو
  العربي رفكللیدة جد

  لوسیط لعصر افي ا
_______________ 

  يزینطیب تی
_______________ 

1934 –  
 ریا  سو
 1985 - 1971: 1ط

 فكر  عيوموض مترجم
_______________ 

تراثنا   ى قراءةعل  يیزینیشدد ت
موضوعیة ر ق  ريلحضاا اءة 

غیرإنسانی أي   ة  میكانیكیة، 
سطحیةغی في  ر  ویعارض   ،
ال  ھذا الغربیة  كافة  تصورات 

ي، لر وتوینبویشمل ذلك اشبنج
عظام إرثا  لقد ترك لنا أسالفنا ال

ن بالرغم . ولكحضاریا عمالقا
فإنن  من نھذا  لن  سوف    ون كا 

ا  ین وصادقین مع تراثنا إذ علمی
راجعیانكفأن رجا  إلیھ  وعا ن 

اإلننكا می إن  ثة  الحدیسانیة  یكا. 
ا قد  قائق  كتشفت ح والمعاصرة 

مكت ضخموأبدعت  ة سبات 
العلوم  والتقنیة  أیضا في مجال 

فھل  والعالقا االجتماعیة،  ت 
لنا انطالقا    یحق   من إنكار ھذا 

 

 
 

  
_______________ 

صل"؟ إن  قم األقملبذلك "انا  أخذ
ی ذلك،  ینكر  مع  من  ستوي 

العرقیالمتعصب مین  ن  ین 
المن األ تنا  المنجزكرین  وربیین، 

 سیط.في العصر الو
ن  إنھ أن  فاحش  عن  لخطأ  بحث 

نفسھ ن الفكر  في  "الفكر"  مو 
اإلمبمعز عن  التي ل  كانات 

الجوا لھ  االجتماعیة  خلقتھا  نب 
والسیاسیة ادیة  االقتص  –
 لتكنیكیة. وا

 ا یویكیبید
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  ون اإلفریقيلی
_______________ 

 علوفمن میأ
_______________ 

1949 –  
 نان لب
  1997بالفرنسیة،  1986 :1ط

 ة بالعربی
 تاریخیة ایةرو أدبي

_______________ 

وصحا أدیب  معلوف  في أمین 
في الصحافة    في  عمل  .نانيلب

و أعمالھ أصسا  رنفلبنان  أول  در 
ال كالحروب  رآھاصلیبیة   ما 
عا دار عم  1983م  العرب  ن 

أعمالھ ت  مترج   .التیسالنشر  
ونال عدة جوائز ت عدیدة  إلى لغا

تمیز مشروع أمین   .نسیةأدبیة فر
ا بمعلوف  في البداعي  تعمقھ 

م خالل  من  أھم التاریخ  المستھا 
ا التي لحضارالتحوالت  یة 

الغ  رسمت والشرق صورة  رب 
 . تھا الحالیةشاكل لىع

أحداث سن  الروایة  تدور  تي بین 
 ور صتو،  1527و  1488

لیومراحل حیا ریقي، منذ فن اإلة 
المصادطفولتھ فة آلخر سنوات ، 

الا اإلسالمي لوجود  عربي 
ھج ثم  إلى باألندلس،  رتھ 

الموالیةلمغا رحالتھ  ثم   رب، 
 

 
 
 

 
_______________ 

ة، أو  فع التجارقام بھا، بدا  التي
بسبب  السفة  فلوظی أو  ارة، 

 .ختطافالنفي أو اال
أحد الروایتقع  في اث    ة 

وضاف األندلس  رب المغءات 
والجزائر اوم ومصر    لي 

وت وإیطالیا.  وتونس  ركیا 
أ ظروفا  وتعاصر  حداثھا 

تاریخیة   حاسمة ومراحل 
وصعود  كسق األندلس  وط 

ال عصر  عالدولة  وفجر  ثمانیة 
األالنھض   ا یدیب یك یو  وروبیة.ة 

-Claude Truong  ةروصلا
Ngoc 
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  العراوي 
_______________ 

 لبيش ريخی
_______________ 

1938 – 2011 
 صر م
 1986: 1ط

 روایة أدبي

_______________ 

المصرا  تبك ي لروائي والكاتب 
 كتابًا،  70والي  ح  شلبيخیري  

عشبما   ذلك  روایة، رین  في 
نقدیود وروایات ،  ةراسات 

ومسرحیات  تاریخیة، 
قوم قجموعات  ة. صیرصص 

بر معظمھا ك  تھوایاوھو  في  ان 
 ." لشارع المصري"اول یتدا
جاحا على  الدولة صل  ئزة 

فيالتش عام   جیعیة  اآلداب 
على  1981  -1980 وسام . 

. 1981  –  1980وم والفنون  العل
عن ئزة أفضل روایة عربیة  جاو

"وكالرو عطایة   . 1993یة"  ة 
الجاو ال  زةئعلى  تحاد األولى 

لل . 2002عام    فوقتالكتاب 
وغیرو  سة مؤس  رشحتھھا 
ا" لللكندإمباسادورز"  حصول یة 

جائزة لآلدابنو  على  كان .  بل 
 لشعرر مجلة اتحرییرأس 

السنیور روایاتھ  أشھر   ، ةمن 
 

 
 

 
_______________ 

الش الوتد، األوباش،  طار، 
  بار، ن من الصفرعا  ،يالعراو

البی والنوم،  موال  الثیة  ثات 
موت    ياألمال العرش،  بغلة 

 ا. وغیرھ قرةالب طنعباءة، ب
  وایة في ر  خیري شلبيك  یأخذ

تعیشھ خاص  لعالم  يالعراو  ،
قریة تعایش  صغی  وتحیاه  رة. 

رجل   بھا  یحیا  كبیرة،  تقلبات 
ھائم دائما،    مشرد  وجھھ  على 

ذ رغم  في  ولكنھ  مشارك  لك 
أحداث أحالقر  كل  بل    یانا یة 

 .موجھ لھا
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  ورد أقل
_______________ 

 ویشدرمحمود 
_______________ 

1941 – 2008 
 ینفلسط

 1986: 1ط
 شعر يأدب

_______________ 

كتا  تسمیتھ  المنفى یمكن  ب 
درویش  محمود  كتب  بامتیاز، 

إقامقصا خالل  الدیوان  في ئد   تھ 
ف الباریس  وكثیراً   ثمانینیات،ي 

إلى   ما األقرب  الدیوان  إنھ  قال 
 ) رخضحسن ( ھ.قلب
الدیی اعوان  حتوي   : لقصائدلى 

ممزی  أرید العمرداً   سیأتي ،  ن 
الذيال ھ،  كان  شتاء  ذه على 
یس ا ما  یحق ،  لحیاةاتحق  ألرض 

نحب أن  لما ،  الخریف  لنا  وداعاً 
 غیرھا. وخسرنا، ، سوف یأتي

درویش   فلسطیني   شاعرٌ محمود 
ال  وعضو وطني المجلس 
ني التابع لمنظمة التحریر یالفلسط

وطینیةالفلس عام.  في   1941  لد 
تقوة  البر  قریة قریة   في   عوھي 

عكا ساحل  قرب   حیث  ،الجلیل 
أرًضا تملك  أسرتھ   ،كانت 

برفقة    خرجت  الالجئیناألسرة 
العاملسطینیین  الف  إلى   1948  في 

 

 
 

 
_______________ 

عا،  لبنان عام  ثم  متسللة  دت 
بعد .  ةدمالقریة مھ  لتجد  1949

تع في إنھائھ  الثانوي    لیمھ 
البمدرسة   في ني   كفر  ثانویة 

الحان  سیفیا إلى  زب تسب 
اإلسرائیلي  لا وعمل  شیوعي 

كما  الحزب  صحافة  في 
تح في  جریدة اشترك  ریر 

بتط  .الفجر الشعرساھم   ویر 
وإدخا الحدیث  ل  العربي 

ش فیھ. في شعر درویرمزیة  ال
بالحبیبة    یمتزج بالوطن  الحب 

ن  تابة وثیقة إعالكب  ألنثى. قاما
الف ااالستقالل  تلسطیني  م لتي 

 ر. الجزائفي  إعالنھا
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  لفكر الحرالة والمعتز
_______________ 

 عادل العوا
_______________ 

1921 – 2002 
 سوریا 

 1987 :1ط
 اعي تاریخ ونقد اجتم موضوعي

_______________ 

أخالقوا  الععادل   ي فیلسوف 
في.  عرب كِلّیَّ درس  اةِ ي   آلدابِ  
باریس  بج ربون) و(السامعة 

على من   وَحَصَل  الدُّكتوراه 
باریس   ع1945جامعة  إلى .  اد 

بالتَّد وبدأ  في سوریا  ریِس 
الثَّانویَّةِ ا وفلمدارِس  دار   ي 

حَ  بدمشق  اتَّ المعلمین  فتتحت ى 
اآلداب ا  ُكِلّیَّةُ  لي العوالمعھد 
في   سنة للمعلمین  دمشق  جامعة 

يَ فَسُ   1946 ف ، وكلاذاً ت فیھا أسِمّ
المعھب اإدارة  للمعلمین لِد  عالي 

عام  َحتَّ  قِْسَم 1949ى  وتََرأَس  م 
واالجتمالِدّ  الفلسفیَِّة  اعیَِّة راسات 
إلإحا  نذ ذلك الحین وَحتَّىم ى لتھ 

عام   إلى ر   .1990التَّقاعد  أس 
الجامع عملھ  لجنة جانب  ي 

والتَّعلیم  رالتَّ  وزارة بیة  في 
بدمشالتَّر حتىبیة   نھایة   ق 

ف.  1955 أأسھم  اللجنة ي   عمال 
 . الدُّول العربیَّةقافیَّة لجامعِة الثَّ 

 
 

  
_______________ 

الدراسة   الموثقة أوضحت ھذه 
ل عتزالوافیة ظھور حركة االا

ج تاریخي في  ارتكاس    دل 
تطرف  قافي  ث على  وسیاسي، 

المتزمتیالخوار وتراخي   ن،ج 
وحللت المرجئة   السلبي. 

الحخ مصائص  شتى ركة  ن 
والعلمیة  یة  العقل  انبوالج
ا  .نیةاإلنسوا تناولت  لكالم  كما 

القدامى   المعتزلة  مفكري  عن 
زعمائھم،  ومتأخرین  وال آراء 
اختالف  عل واحدا ى  مناحیھا 

 goodreads دواح في إثر
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ور  شیخ ن السیرة 
 الدین

 _______________ 

 اجيدین الحجأحمد شمس ال
_______________ 

1935 – 
 مصر 

 1987: 1ط
 روایة أدبي

_______________ 

م. 1935نة قصر في سولد في األ
دراس ا وخالل  درس لجامعیتھ  ة 

إشراف   منھم اتذة  أستحت  كبار 
القلماوي ضیف  سھیر   وشوقي 

ومو حسین  كامل  شكري. حمد 
عام   درجة على    1965حصل 

سرحي ثم المالنقد  في    الماجستیر
سنة  كالد  على في   1973توراه 

في  "األسطورة  بأطروحتھ 
المصر المعاصر". المسرح  ي 

جائزة نال  ا  كما  لتقدیریة الدولة 
لعام إلى إضا   .2010  لآلداب  فة 
وك  النقد متعد  تبمقاالت  في  دة 

والم أاألدبي  فقد   ف لّ سرح، 
الحجاج "سیرة األستاذ  روایة  ي 

سالً مسل  لتوّ " حُ نالدی  لشیخ نورا
 .رب الطیب"دان "یونیًا بعنولفزت

الروایة  الكاتب  تناول   سیرة في 
 نور  ھو  األقصرشیخ من حیاة 
المتواوكفا  الدین ضد حھ   صل 

 

 
 

 
_______________ 

وافتقادقسو العالم   للحب  هة 
العلیا   ھ أیامتحكي عن  .  والمثل 

الداكتسب    .ةیراألخ ین نور 
بالو والالمشیخة  ،  دراسةراثة 

العربیة    لیدالتقا  عھام واكتسب  
فصار سالإلا للصعید،  میة 

والقوة   الشرف  جمع  بطال 
والعلم أن والحكمة  مكنھ  مما   ،

ة للحیاة نب المدھشیظھر الجوا
ا  یحكمھا  تسب  اك  .مإلسالحین 

من باi،  عالق  ةمتان قوتھ  تھ 
في   هللا  وقیناجي  حال.  د كل 

نال  ت بأمرین  رضا مسك  بھما 
 . والزھدلعفة الناس، اهللا و
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  ولى األالبئر  
_______________ 

 براھیم جبراإجبرا 
_______________ 

1919 – 1994 
 لسطین ف

 1987: 1ط
 تیةرة ذایس أدبي

 _______________ 

ورسامھو   ناقد و،  مؤلف 
فل السریاتشكیلي،  من  ن سطیني 

بیت في    ولدألصل،  ذكس ااألرثو
دلح القدم  في  جلترا وإن  سرس 

ثم   في وأمریكا  للعمل  انتقل 
العرا لتدریس  جامعات  األدب ق 

وھناك   عالقات عقاإلنجلیزي  د 
 یة مثل ألدب متینة مع أھم الوجوه ا

والبیاتي أكثر یعتب  .السیاب  ر من 
العرب   وتناألدباء  إذ   اوعإنتاجا 

الروای والنقدعالج  والشعر   ة 
دب األ  ة كما خدملترجموخاصة ا

مؤسسات  اريكإد ر. النش  في 
األ بعض  في  وساط عرف 

سدیر"  "أبي  بكنیة  الفلسطینیة 
من الت الكثیر  في  استغلھا  ي 
سوم أو قاالتھ  باإلنجلیزیة  اء 

 في بغداد.  ة. دفنعربیبال
 "ىالبئر األولذاتیة "التھ  سیرفي  

إنما   فيالبئر  "را  جب  یقول الحیاة 
األولھي   البئر    مل  يتلا  یةتلك 

 

 
 

 
_______________ 

بدالعن  یك فیھا نھا  ویش    ممكناً. 
تتجمع   كما  التجارب،  تتجمع 

ا لتكون  أیام  المیاه،  لمالذ 
و ماالعطش،  إال  حیاتنا  ھي 

احدة فر وسلسلة من اآلبار. نح
مج كل  في  سّرب   ،رحلةدیدة 

المتجمعة مإلیھا ا ن غیث  لمیاه 
لنعوھ  اءالسم التجارب  ود  ي 

ا كلما  بناإلیھا  أ  الظم  ستبد 
 . "أرضنا فافجوضرب ال
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  قدراللیلة 
_______________ 

 طاھر بن جلون
_______________ 

1944 –  
  مغربال
 1987: 1ط

 وایةر أدبي

_______________ 

 ة. أصول مغربیكاتب فرنسي من  
الف باللغة  ولھ یكتب  رنسیة 

كثیرةإصدار  ا  ات  لشعر في 
لھ مایز أعوتتمة،  والقص   ایةووالر

الفوب والعجائبي. الطابع  لكلوري 
غونكور جائزة  على  حاصل   ھو 

 ."قدر"لیلة ال الفرنسیة عن روایة
أسر مع  طنجة  إلى  سانتقل  نة تھ 

التحق   1955 سة بمدر  حیث 
عام  اعتقل  قد  وكان  فرنسیة. 

آخر لطا  94مع    1966 ب 
 1965في مظاھرات    مشاركتھمل

تالطالب الیة،  عن   راك حخلى 
َس دَ   .ةابللكت  ولجأسي  السیا رَّ

غایة الفل إلى  الرباط  في  سفة 
المغربثم    1971 صوب   غادر 

حصل حیث  شھاد  فرنسا  ة على 
كا عمل  النفس.  علم  في  تبا علیا 

لوم  مستقال تدور   وند.لصحیفة 
لرجل ولدت  لیلة القدر حول فتاة  

فقر  جبین  ال البنات،  أن إال   ر 
 

 
 

 
_______________ 

  حتى ال   دا ذكرا،ول  ایجعل منھ
ا من  یزوجھو  إخوتھبھ    تیشم

عمھا ت بنت  بعد  .  الفتاة  تحرر 
أبیھا عالقة   . موت  تكشفھا  ثم 

تضطر  ح مواجھة  رھا  إثب 
ف عویح  تقتلھعمھا    ـ بلیھا  كم 

سجنا  15 السجن    وفي  سنة 
لیة  بعممنھا  أخواتھا  ینتقمن  

و بعد    .حشيختان  تأوي 
زاإسراحھا  ق  إطال ة  ویلى 

مباركةامروتصبح   ي  تشف  أة 
 ) ایدیب یك یو( لعقم.ا نم النساء
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  لحریم السیاسيا
 النبي والنساء

_______________ 

 فاطمة المرنیسي

_______________ 

1940 - 2015  

 المغرب
 1987 :1ط
 عي مااجتتاریخ ونقد   وضوعيم

   )كاتب عربي(ل مترجم
 یندرج

_______________ 

ق: عبد الھادي مة، تحقیترج
عباس، دار الحصاد للنشر 

 1993والتوزیع 

وعا اجتما كاتبة  وكاتبة لمة  ع 
ترجم  كتب  لھا  مغربیة  ت نسویة 

ال منإلى   العالمیة.  غاتالل  عدید 
باإلست كتاباتھا  والمرأة ھتم  الم 

تطوحوت اإلسالمي لیل  الفكر  ر 
الحدطوالتو بالموازیثةرات  اة . 
عملھا  م تقود  الكت  يفع  كفاحا ابة 

من   اطار  في المدني  المجتمع 
النس وحقوق  المساواة  اء، أجل 

أسست   احیث  لمدنیة القوافل 
أطفال".  وجمع "نساء، عائالت، 

مایو  على صلت  ح  2003  في 
أمیر   لألدب جائزة   أستوریاس 

سمنا سوزان  مع    ج. نتاوصفة 
 

 
 
 

 
_______________ 

ا ا الد  لكتابتناول  لسیاسي ور 
في  أرللم الفاإلسالم  ة  رة تإبان 

بین   سجاال  أثار  مما  النبویة 
 مؤیدین ورافضین.

ة بجرأمرأة  موضوع ال  لجتعا
فیھ  ھا  غیر معھودة. ألن تطرح 

خطیرموض   وتستند ة  وعات 
اث كمرجع  على كتب الترا  فیھ

فیما ف  لھا  وتتناول  ھ یتعرضھ، 
الروا  بعض من  ة  الشخصیات 

بما  الصحو یقرھا  ابة   علیھال 
 ھیرتروبلا  ةروص  الكثیرون.

  /www.marefa.org نم
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 سلطانة
_______________ 

  لساغالب ھ
_______________ 

1932-1989 
   دنراال
 1987: 1ط

 یةروا أدبي

_______________ 

أ في رأدیب  غالب  تقلب  دني. 
ا البالشتى   لبنان،   منلعربیة،  د 

إلى    إلى إلى   عراق،لامصر، 
باإلسور وطنھ ضیة،  إلى  افة 

سن  في  تركھ  قد  وكان  األردن، 
بیرالثامنة   إلى  وت عشرة 

األمریكیة للدراس  الجامعة  في  ة 
لكن أُجب  ھناك.  على الشاب  ر 

لبناإققطع   في  وعلى امتھ  ن 
إلىال على   عودة  ثم  وطنھ، 

بغداد، دمغا إلى  أخرى  مرة   رتھ 
بغد  على  ثم ال  اد ترك  ة، قاھرإلى 

أنھ للصحافدراست  ىحیث  في ھ  ة 
غالب االج وأقام  األمریكیة.  معة 

ین عاماً في القاھرة لثالثة وعشر
یعمل  متص الترجمة لة،  في 

قصصاً  ویكتب  الصحفیة، 
النقد، و  ألدب ترجم اوروایات، وی

بشخصھ    ویؤثر  وبأعمالھـ 
جی في  ـ  علیھ   لوبثقافتھ  أُطلق 

 . تیناتالس جیلفیما بعد ـ 
 

 
 

 
_______________ 

سالب  غنشر   حیاتھ  بع  في 
الضوء  :تاروای في   یلقي 

سلطانة   طبیعة روایتھ  علي 
ا أواسط الجتماعیة  الحیاة 

كما الق عَمان  في  العشرین  رن 
سیر غالبیتناول  حیاة  ا ھلس  ة 

عال حیاتذي  أغلب  مبعداً اش  ھ 
 . عن وطنھ

  ةفاقثلا ةرازو نم ةروصلا(
 )ندرألا
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  - ني ن وطأخوس
  ریةعب والحالر يفھذیان 

_______________ 

 محمد الماغوط
_______________ 

1934 – 2006 
 سوریا 

 1987: 1ط
 ركفو  ةسایس  مقاالت    عيموضو

_______________ 

أحمد من   محمد  الماغوط  عیسى 
قصیدة   شعراء  أو اأبرز   لنثر 

ف الحرة  االقصیدة   لوطن ي 
س  العربي، في  حافظة بم  یةلمولد 

فمح كان  سقراة.  في  ه  تركھ بباً 
مبكرة سن  في  كانت   .المدرسة 

وبیر ودمشق   وت سلمیة 
حیاة المحطا في  األساسیة  ت 

في   .وإبداعھ  الماغوط عمل 
كاالص حیث  من حافة   ن 
تشؤسسالم لجریدة  كما ین  رین 

الماغو لتحریر عمل  رئیساً  ط 
الشجم األدبلة  احترف   رطة، 

ن م  یدوألف العدالساخر    یاسيالس
لعبت لتي  االناقدة    اتلمسرحیا

المسرح دو تطویر  في  كبیراً  راً 
، كما بيالسیاسي في الوطن العر

في ك وامتاز  والشعر  الروایة  تب 
ول  النثریة  دواوین القصیدة  ھ 

 في دمشق.في وتو یدة.عد

 
 

 
_______________ 

الكتاب ھذا  الممالم  في  ؤلم، تع 
المر جمع یح،  الساخر 

األملالماغوط   ، یأسالو  بین 
الھزامربین   وغئارة  ضب  م 

لما العا صورة  لیقدم  جز، 
 یعانیھ اإلنسان العربي في بالء

سیاسیّ م وشرطتھ  ن  ومثقفیھ  یھ 
ذلك  مكثفاً  إعالمھ  وأجھزة 

الكثیرال  ءبالفي  جوه  الو  بالء 
 فقدان الحریة.  واحد ھو
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  الرحلة
_______________ 

 وليالخ فكري
_______________ 

1917 – 2000 
 مصر 

 1987: 1ط
 روایة أدبي

 _______________ 

بشكل الرح ذاتیة  سیرة  ھي  لة 
شھاد یسجل  فترة   ھتروائي  على 

سیج في والنغزل  ع الظھور مصن
في مصر،   الكبرى  وتنبع المحلة 

ش شا  ھھادتأھمیة  كان  با أنھ 
العمالو إلى  سبب ب  بنفسھ  انضم 

عنول  حا  .الفقر القھر   الكشف 
لھ وا تعرض  الذي  لحرمان 

فكري  كتبھ  الكتاب  العمال، نص 
معتقل   ات ح الوا  نجس  يفوھو 

البفرة   ١٩٦٢عام   ورق  على 
علب  ووریقات  الكبریت  وعلب 

ن السجن ھا متھریب  وتم  ائر،سجال
شكوى ل  سابتقا  كتاب.  يلتُجمع ف

وامن   تجاوزت لعمال  الذین 
عام  90  أعدادھم عن ألف  ل، 

اھذة  حال "حا  ضرة لمصنع 
الموقعین   الحكومة.رئیس   نحن 

الغزل   عمال  والنسیج أدناه 
مص  ،ىالكبر  بالمحلة ر بنك 

   شرف بتقدیم شكوانا ھذه لتكوننت

 
 

 
_______________ 

أوال:  یح  بما  علم  على لنا.  دث 
قرانا حضرنا  أن    یوم  من من 

یو  واشتغلنا كل  المكن  منا  قتل 
عامال،   كیوم  سرت وآخرون 

یحق  ..)(.  مأرجلھ أحد ولم  ق 
الحوافي   یدفنون  تلك  وھم  دث 

ی أن  مكاندون  أحد  ھم.  عرف 
المرض   كالینثانیا:  وباء  تشر 

وخاصة مرض    تفي كل البیو
ثالث.)(..  السل ن.    12عمل  ا: 

دسا رعة  الكتاب ".  احةون 
وفیھ   فالح  عامل  قصة  رحلة 

و بفقرة  المدینة  تالریف  حدیث 
یصاحب تحوھ  وما    الت من 

 ) نجیالھز زید عبد العمحم(
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  ماماإل  سقوط
_______________ 

 نوال السعداوي
_______________ 

1931 - 2021 
  مصر

 1987: 1ط
 روایة يأدب

_______________ 

سقو اإلمامروایة  للر  ط  ز متقدم 
ف  يالفرد   يالمركز  يالمتمثل 

ً حاكاره  تبباع  ماماإل مطلما   ً  قا
فیستت اعباء  ير  لدین، ویخترق ة 

ومحرمات  السیاسة  تابوھات 
یلقىالمجت أن  إلى  تھ ھاین  مع، 

لمحتومة كزعیم ظل یحكم باسم ا
تقتصر  هللا لم  نوال   رؤیة. 

الحاكم عند    ياولسعدا اإلمام 
وإنما   السلطة،  أیضا األب مطلق 

العوالقاھر   فتجمع الزوج  اھر، 
السلط فرموز  كلھا   قبضة   ية 

تضرحدوا بة  وجب  األنثى ھا  ھ 
والفاقدة الم المقھورة  ضطھدة 

ك والحقوق،  تمثل الشرعیة  ما 
سسقاإ  الروایة على طا  یاسیا 

الراحل   الرئیس  أنور سیاسة 
وتاروعھ  السادات یخھ ده 

القضیة ونیھومعا تقتصر  ولم   ،
على   متعلق اإلشكالیة  ھو   ما 

مسألةدبالمق لكنھا  الدینیة،   سات 
 

 
_______________ 

تجسیداً لرجل  ا  يفترى    ةسوین
الدین  لھیم باسم  الحكام  نة 

سلطة   ضد  ثورتھا  وتشعل 
برمزیتھا    زة. مركلا  الرجل 

ف صدرت  قد  الروایة   يكانت 
المستقب  عن1987 ل دار 

لغة    24ى  إل  رجمتوت  يعربال
ف  يساقارالدوأعادت    يطبعھا 

ع2000  عام سبعة  بعد  ر ش. 
على   وعندما عاماً  صدورھا 

احل  رال   يمصرالالناشر    أقدم
ط  يلمدبو  لحاجا بع على 
عام  ا صدر    2008لروایة 

البحوث  مجمع  من  قرار 
باألزھاإل سة  رئابر  سالمیة 

منع تداول   وقتھا  يسید طنطاو
ألنھا  روال مع  تعارت"ایة  ض 
دفع  "سالماإلابت  ثو ما   ،

طباعة   وقف  إلى  الناشر 
النسخ  الر وحرق  لتي اوایة، 

 )ادیة فضة(فتمت طباعتھا.
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  ةعریالش الاألعم
_______________ 

 محمد المكي إبراھیم
_______________ 

1939 -  
 السودان 

 1988 - 1968 :1ط
 شعر بيأد

_______________ 

إبراھیم المكي  شاعر   محمد  ھو 
و والیة لسوداني  في  باألبیض  د 

ة جامعي  تخرج ف.  شمال كردفان
القكلی  خرطوملا وا ة   لتحقانون، 

طلیعة  في  الخارجیة  بوزارة 
وظل یعمل   1966الملتحقین عام  

أن ثال  یلةطا  بھ إلى  عاماً  ثین 
لالستق ثوراضطرتھ  منھا  ة الة 

ااإل الوطننقاذ  إلى لمنسي  وبة 
اإلسالمي. استق  التیار  التھ وبعد 

الشاعر   الوالیات إتوجھ  لى 
ع واصل  حیث  ملھ المتحدة 

 . حكومةك العة تلرمقافي  بياألد
الشعریة الحافلة نشر   یاتھخالل ح

ش مجموعات  أربعة  عریة المكي 
ال على  ، 1968ي  أمت لياتوھي 

انا والبرتقا الرحیق  أنت بعض  لة 
البيبت یخ  ،1972  في   ستانء 

خباء ،  1984ردة  الو في 
في ن.  1988العامریة   شرت 

 . 2000ة عام دمجموعة واح

 
 
 

  
_______________ 

كاللش عفكری  اتتابعر  دیدة ة 
الب السودانیة   صحفمختلف 

 :وبعضھا مجمع في كتب منھا
ة  ابلغافي ذكرى  ، فیالأظالل و

 .  لصحراءوا
في   ھام  كتاب  أیضا  ولھ 

الثق   :ھعنوانلبالده  افي  التاریخ 
أصولھ  الفك السوداني  ر 

 . هتطورو
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زاد لیست  شھر
 Shahrazad مغربیة

n’est pas marocaine 
_______________ 

 يمة المرنیسفاط
_______________ 

1940 - 2015  
 المغرب

بیة بالعررنسیة، بالف 1988: 1ط
2002 

  بي)مترجم (لكاتب عر
  نقد اجتماعيیخ وتار ضوعيمو

 جیندر
 _______________ 

مغربیة  لیست  شھرزاد  في 
ن م عرقات وأاحصائیإض  تستعر

وعن   العامالت  المغرب ء  نسا
التع والفروق  مستویات  بینھا لیم 

اآلسیویة  شرق  الدول  وبین 
من تھا مستقبلیة، تؤظرنتجة. نلما
  .ضرورة التعلیمب

اجتماع وعالمة   ربیة مغ كاتبة 
علمانیة كتاباتھا  .ونسویة  تھتم 

والمإلاب وتحسالم  تطور لرأة  یل 
اإل ت والتطورا  مسالالفكر 

في عممع    ةازالموبا .ةحدیثال  لھا 
في  الكتابة   كفاحا  ر طاإتقود 

ال أجل   مدنيالمجتمع   من 
النس وحقوق  حیث اءالمساواة   ،

وتجمع أ المدنیة  القوافل   سست 
 

  
 

 
_______________ 

 ."أطفال ،التائع ،"نساء
مای على    2003  وفي  حصلت 

أمجائ طرف  من  األدب  ر  یزة 
مناصأ مع  ستورایس  فة 

سون   ت درس  .تاغسوزان 
فالانسفرثم  ط  ربابال والیات  ، 
الثمانینات    حدةمتال ومنذ 

جام  ّرسةمد  أصبحت عة  في 
بالر الخامس    تكتب   .اطبمحمد 

 .  بالفرنسیة
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 سمرقند
_______________ 

 وفمعل ینأم
_______________ 

1949 -  
 لبنان

  العربیة ، الترجمة1988: 1ط
 2008 نسیةلفرعن ا
یة تاریخة وایر أدبي

_______________ 

من  األول  النصف  أحداث  تدور 
بالدال في  (فا   روایة  ران إیرس 

القرن في  الوسطى  وآسیا   الیوم) 
وتدو11  الـ حو،  م الِ الع  ةایحل  ر 

عمر  والشاعر  والفیلسوف 
وترو وضع الخیام.  قصة  ي 

تاریخ ارباعیات   عبر  لخیّام 
السلجو ع ت ماعالفقیة والتالدولة 

 ة. یخیالتار یاتالشخص
الكتاب لصالح حمد راشأ د راجع 

وكت إندبندنت،  ذي  ب: صحیفة 
كتب كتلومع  "لقد  غیر ف  اباً 

وأزما حیاة  واصفاً  ن تقلیدي، 
یظ لم  في أبداً    ھرواأناس 

من روال ولیس  قبل  من  ایات 
ظھر في روایات المرجح أنھا ست

الكتاب   أخرى ھذا  أخرى.  مرة 
م أكثر  مجردھو   ایة ور ن 

 

 
 

 
 _______________ 

فھوتاری سجادة    خیة؛  كتطریز 
ع وإیاباً  ذھاباً  ینسج  بر  شرقیة 

ً رابطالقرون،   الشعر   ھفی  ا
مع  الصوفي  وشغف  بالفلسفة 

  ة روصلا  ایدیبیكیو .داثة"حال
Claude Truong-Ngoc 
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 دن الملحم
_______________ 

 عبد الرحمن منیف
_______________ 

1933 – 2004 
   السعودیة/العراق

 1989 - 1984: 1ط
 یةروا أدبي

_______________ 

ا الشالعمل  مكانة  احتل  ھادة لذي 
الالكالسیكیة   حقبة  ة فرطعن 

ا من عنھ ھا نجمَ یة، وما رافقالنفط
واج سیاسیة  ماعیة تتداعیات 

ى إل  1984خماسیة    وأخالقیة.
دود األخ،  1984ھ"  التی" :  1989
اللیتقا  ، 1985 والنھار سیم  ل 
المنبت  1989 بادیة 1989،   ،

 ) خضر  حسن(  1989الظلمات  
الحیاة  ا  رتصو بدایة لروایة  مع 

ال والتحوالت اكتشاف  نفط 
الال بمدي  تمتسارعة  ن حلت 

الجزی العربیة  وقرى  بسبب رة 
  .طاكتشاف النف

في   ولد منیف  الرحمن  عبد 
 .قیةعرا  من نجد وأعمان، ألب م

 العائلة   ى معولاحل األالمرقضى  
وعمان  دمشق  بین  المتنقلة 
أنھى  السعودیة.  المدن  وبعض 

بدء نویة في عمان مع  االثھ  راستد
السیاسي    وانتمائھ نشاطھ 

 

 
 
 

 
_______________ 

البعث.ل بكلی  حزب  ة  التحق 
بغداد عام  الح في  .  1952قوق 

مصر.  رد منیف الى  طُ   1955
  ل صحفمصر  ھ في  استع دربتا
 يفو  ،قوقالحیسانس  ل  ىلع

 ىلع  لصح  یوغسالفیاب/بلغراد
سحب   .1963  دكتوراهلا تم 

سفره    يفالسعودي  جواز 
لیعملإد  عاف  1964 دمشق   لى 

مجال   في    1973ثم    النفطفي 
في   ل مع  مثحافة  لصا  بیروت 

یس  بار ب  اریخأاستقر    .بغدادب
للو بشكل    كتابةتفرغ  الروائیة 

 . ایدیبی كیو نم ةروصلا .لكام
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  هالمیاحارث 
_______________ 

 بركاتھدى 
_______________ 

1952 –  
 نانلب
 1989: 1ط

 روایة  أدبي
_______________ 

اھاالش األدة  عن لروائیة  برز 
 حرب األھلیة في لبنان. ال
 )ضرحسن خ(
اثھا إیقاع الحرب دوایة تعید بأحر

الح الطوتعزین،  اللبنانیة  ئ قاري 
لالفر اصة  التي لمعتصور  اناة 
وا إلى ئشھا اللبنانیون الذین لجعا

للأسال م عھتعایش مع واقیب شتى 
الروایة  ال وبطل  أحد مأساوي. 

عاشوالذالمعذبین    .بالحرا  ین 
لغ كونھ إنساناً یعیش لم ی  ك كلھذل

بتد عواطفھا إنسانیتھ  فق 
في اھوبمشاعر الواقع  یتداخل   .

ا بألحثنایا  والالحداث   لحبم 
یمضي ومواقف  أحداث  اة ووالحی

ب التفاصیل الذھن  متابعاً   شغف 
ملل ى علیة  روالا   تزاح  . دون 

   .یب محفوظنج جائزة
بیروت في  ھدي  درست .  ولدت 

امعة بالج  يالفرنس  األدب
عاللبن في  تخرجت    امانیة. 

 

 
 
 

 
_______________ 

العلیا  سدرا  للتكم  1975 تھا 
دراسبباریس.     في ا  ھتزامن 

االوق  ذلك یة ھلاأللحرب  ت 
للامما  یة  بنانالل عودة ضطرھا 

لبنان سنوا  .إلى  أربع  ت  بعد 
أن إ  قررت  بیروت   ىلتترك 

  ى تحیس حیث تعیش ھناك  بار
رق.  لشاعة اوتعمل في إذ .اآلن
صدر   س یراب  يف  اھترتففي  

روایات:   أربع  حجر "لھا 
الھو"،  "كالضح ،  "ىأھل 

 ،"ارث المیاهح"
 نم ةروصلا ."وحبیبي یديس"

 . almodononline ةحفص
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  كممجنون الح
_______________ 

 میشسالم حبن
_______________ 

1948 –  
  ربمغال
 1990: 1ط
 روایة بيأد

_______________ 

ھ اتستلھم  عناصر ذه  لروایة 
ووقائع  خالتاری  شخوصاً 

وتبني من تھا  فراد  ومجریات، 
وفلسففكر  رظومن  اللخ ي ي 

محاولة فنیة راقیة .  ریخجدید للتا
التا صوغ  طھ وإسقا  ریخإلعادة 

الحاضر رعلى  إلى .  تنبھ  وایة 
التاریخ   وطواعغنى  یتھ العربي 

ی مبدع  ديفي  روایة الو  .فنان 
حكم  إبّان  مصر  عن  تتحّدث 

 ،بأمر هللا الفاطمي) حاكم(ال
ی األول  بعبارة الفصل  بدأ 

ي لع  أبورة  ت سیكان"یزي  رللمق
الممن الحاكمصور  هللا   لقّب  بأمر 

یشتغل  كان  السیر.  أعجب  من 
ااألوا  لومبع في  وینظر  وم لنجئل 

بیتاً   وأتخذ  رصداً  في وعمل 
ین فیھ  المقطم  الناس.   عنقطع 

في ویُقال   یعتریھ جفاف  كان  إنھ 
  ".تناقضھ كثر دماغھ لذلك

شطحاتیتحدّ  عن  الراوي   ث 
 

 
 

 
_______________ 

بالحا وكیهللا  أمركم  أمر  ،  ف 
الكالب  ب عدا  قتل  ما  الضالة 

أل الصید،  في  ّن  المستخدمة 
ام ا قاحھا یُزعجھ. كمت نبصو

حكم من  الثالثة  السنة  ھ  في 
الع  لیالً بتشریع  والنوم    مل 

و في نھاراً،  التجوال  منع 
ا طلوع  بعد  أو    لشمس المدینة 

 . یوتاتبالتجّمع خارج ال
goodreads  ن م ةروص لاو  

arabicfiction.org 
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  حةالسا ابب
_______________ 

 سحر خلیفة
_______________ 

1941 -  
 نفلسطی

 1990 :1ط
  روایة بيأد

_______________ 

فلسطی شعب  معاناة  واقع  ن من 
باوم المذبحة  جراحھم  دماء، لن 

ا تھوایر خلیفة صور رتلتقط سح
 يلترو  "ساحةال  "بابھذه  
یو  مشاھد كل  ھذا تحدث  خلف  م 

صورة  ھو  الذي  الكبیر  الباب 
أخ تخألبواب  ن رى  خلفھا  فس في 

من المعاناة في فلسطین. في حي  
عبر شخصیة م  لس ترسأحیاء ناب

من   "الدایة یحدث  ما  زكیة" 
ن بیوت  في  وحرق   ابلستخریب 

ید   على  ذا أودمار  العلم  صحاب 
األزر واللونین  واألق  ھي بیض 

تن  ترسمما  ب عند التو  سىلم  قف 
المتدھور   واقع الفلسطینیة  المرأة 

ا بمحاولة  حالمقارنة  الیوم ین  لھا 
ذلك   بعد قبل  وحالھا  االنتفاضة 

للدمعة في   كنث لم ی أیام العز حی
في   عیونھا للخوف  وال  طریق 

 . مالمحھا تعبیر
www.neelwafurat.com 

 
 

 
_______________ 

خلیفة الرأ  من  سحر  ین وائیھم 
على   حصلت  ن.طینییسالفل

جامعة    هالدكتوراشھادة   من 
ال دراسات  في  مرأة  أیوا 

األواأل عمدب  في لت  مریكي. 
المرأة أل حقوق  من  كثر  مجال 

  من   وایةر  11تبت  سنة. ك   30
("الأھمھا   ،  )1976صبار" 

  كرات مذ،  1980  عباد الشمس
واقعیة غیر  . 1986  امرأة 

العدو الجوائزنالت  من   .ید 
 .ةرطنقلا  ةلجم نم ةروصلا
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نقد   ر اإلسالمي،الفك
  تھادواج 

_______________ 

 نمحمد أركو
_______________ 

1928 – 2010 

   الجزائر / فرنسا
 1990: 1ط
 اعي متاریخ ونقد اجت ضوعيمو

 

_______________ 

ون أركحمد  د من مدیتج  مساھمة
العربي الفكر    مجال  يف

رواإل الفحص سالمي،  كیزتھا 
أغو وسبر  الحدث  والنقد  في ار 

التاری ضوء خي  مساره  وعلى 
المع كتاب یضع طیات معاصرة. 
فيالق الصیغ م  رآن  واجھة 

منذ رالنظ ھادفاً  الحدیث  للفكر  یة 
إنإل  ذلك في ى  نقدیة  رؤیة  شاء 

اإلیم العلوم  بما ادین  نسانیة، 
 لة. ومتداال اسیرز التفاویتج

الالمطلوبف عرف  في  باحث، ، 
ھ ادة تحدید المفھوم الغربي ذاتإع

ف وثبصفتھ  تاریخیاً  یاً. قافضاء 
تتعدّى  وإعادة المثال   التحدید 

لاإلس تتمّ كنّ المي  رأیھ،  في   ھا، 
المثال. ھذا  محمد  بفضل  ویعدّ 

مأرك الون  المفّكرین  أبرز  ین ذن 
بنق الدیناھتّموا  العقل  اد  القا نطي 

الم النصون   وأصول   ینیّةدص 
 

 
 

 
 

_______________ 

بالظروف  عالقة  في  الفقھ 
واالجتماعیّة  التاریخیّ  ة 

والعالسو متبنیا یاسیّة    قائدیّة، 
مقار ذلك  مفي  جیة  نھبات 

األن مثل  ثروبولوجیا  حدیثة 
إل سعى  وقد  ى التاریخیّة، 

یعرف  تأ ما  سیس 
التطبیقیّ البـ”اإلس ة”.  میات 
  ائزة ج  :وسمةواأل  الجوائز

لددیفي  لی اال  لشرق راسات 
،  2002نیا في  كالیفور  األوسط

رشد ابن  ال  وجائزة  حر  للفكر 
و2003برلین   وراه  دكت، 
أكسیتر فخریة   جامعة    من 

وجائز2008 الد،  ة  وحة 
2010. 
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  لضحكحجر ا
_______________ 

 ھدى بركات
_______________ 

1952 –  
 ننالب
 1990 :1ط
 روایة  دبيأ

_______________ 

الضحك"   ل  أوربما  "حجر 
عرب رجل  عمل  فیھ  یكون  ي 

فیالشخ  ثليم الرئیسیة   .ھصیة 
بإ واحتراستطاعت  أن  افتقان  یة 
واخل ھذا الشخص  تأخذنا إلى د

مث وھو    - وحامل كاتب  قف 
مرھفة وص  غوال  -  ألحاسیس 

شخصیتھ،  عمأفي    جعلتنااق 
 اتھ،باختالج  نحس

لى  ع وعجزه  اباتھ،  ضطراو
الحرخل بیروت. فیة  في  ب 

الحیاة   واقع  من  معبرة  فجاءت 
ومستوعن   الواقع    حاة أرض 

ن الیومن  الحیاة  میة سیج 
 . اللبنانيللمواطن 

 

 
 

 
_______________ 

في  تخصصت  بركات  ھدى 
مضت بدایات المعاصر. أاألدب  

نتقلت  ام  ثبیروت    يفحیاتھا  
في    منذ  نسابفر  سباریللعیش 

الذ وحك  اآللوقت  تمت    نتى 
مؤلفاتھا باللغة العربیة   كتابة كل
إقا الطوبرغم  بفرنسا. متھا  یلة 

  فاتھا للغات عدةل مؤلت كترجم
 یا/ویكیبید 

www.kutubpdfbook.com 
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  لمجوسا
_______________ 

 براھیم الكونيإ
_______________ 

1948 -  
   یبیال

 ، 1990: 1ط
 (جزئین)  1991

 روایة أدبي

_______________ 
اإلنس  روایة الوجود  بین   انيعن 

والجمود، تنقل ال  الحركة 
في   یل(قاب  ارستقرالوا وھابیل)، 

 ویة لصحرااالطوارق بیئة 
 فیندریخ) (ھارتموت 

األولص جزئین،  في  في   ىدرت 
في    1990 من   1991والثانیة 

األلا عن لملاي  سطورفكر  حمي 
الالحیاة   تفي  طرح صحراء، 

الوجود  معنى  عن  أسئلة 
اإلنسان والمغامر والمصیر ة  یة 

تدور .  ارةوالحضطة  والسل
 نةة إقامة مدییة حول محاولالروا

األرضالسعادة   لكن على   ،
ال أخرجت  التي  جد الخطیئة 

مااألكبر   الفردوس  من   للبشر 
تال نسلھتزال  عل  .حق  ى حصلت 

اللجئجا ازة   من لآلداب  یا  للعنة 
االحك دراسة   عدب  .لسویسریةومة 

في  راھیم إبقصد    لیبیا  أدبیة 
 

 
 

 
_______________ 

لآل  يالكون غوركي  داب معھد 
على    بموسكو، حصل 

الماجستیر  للا ثم  عام  یسانس 
مستشاراً    .1977 كان 

في  دبلو وبولندا  ماسیاً  روسیا 
وتولى  روسویس رئاسة  ا 

مجلة   اللیبالصداتحریر  یة قة 
ً   وكاندیة  لنولبا لمندوبا معیة جل 

اللیبیة  ومر األنباء  لوكالة  اسالً 
في  تو  .موسكوفي   منصباً  لى 

اوزار في    لشئونة  االجتماعیة 
وزار ثم  اإلعالم  سبھا  ة 

   ایدیب یكیو لثقافة.وا
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  البلدة األخرى
_______________ 

 بد المجیدبراھیم عإ
_______________ 

1946 –  
 مصر

 1991: 1ط
 روایة أدبي

_______________ 

المجیدعب  إبراھیم  یحكى قصة   د 
إلىغام  شاب بالسفر  إحدى   ر 

علھالدول   ما  نفط  فیھا   یجد 
ف یعانیھ  عما   .بلدة  يیعوضھ 

عاناه    ضالكتاب عرو  البطل لما 
فیھوغربتھ    يف وصفا   یصف 

أالمھاجر  أوضاعحیا    لھامثین 
مصری وأمرمن  یكان ین 

وباكستانیین وعرب   وكوریین 
عا كذلك  سكان وغیرھم،  دات 

من جو  في  طرافة ال  المدینة، 
 تنتھي شخصیات كیف  المثیرة، و
إ غریبة   لىالروایة  مصائر 

بالملھاة،   تتمازج المأساة  فیھا 
ت المكان الشاسع لغة ھي بن  وفي
الخاتاال الصمت.ساع   لي إال من 

إ عحصل  ا براھیم  على   یدجلمبد 
اآلداب لسفة  الفانس  لیس كلیة  من 

االجامع عام  ة  م. 1973سكندریة 
نفس رحل  في  ال  العام  رة قاھإلى 

وزار في  اللیعمل  تولى ة   ثقافة، 
 

 
 

  
_______________ 

من :  المناصب  الكثیر 
بالثقافة  اخ تصاصي 

بإدارة ،  الجماھیریة مستشار 
بھیئة  مستش  ،رحسالم ار 

ة  فاثقة العام إدار  مدیر  ،الكتاب
الجبالثقافالعامة    .ماھیریةة 

تحریر كتابات    رئیس  سلسلة 
اة  جدید العامة بالھیئة  لمصریة 
مشروع    .ابللكت عام  مدیر 
ب  سأطل الثقافة  الفولكلور 

 ) .(ویكیبیدیاماھیریةلجا
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 Les حدائق النور 

Jardins de 

lumière  
_______________ 

 لوفأمین مع
_______________ 

1949 -  
 انلبن
  ،ةیبرعلاو ةبالفرنسی 1991: 1ط

  ةنجلیزیباإل 1996
 روایة أدبي

_______________ 

 دینیة  سفیةفل تاریخیة روایة
 ألطرش) الیلى (

كر الدیني ماني، وتركز على المف
 ة. یمؤسس الدیانة المانو

النروایة  لاتحكي   ماسیرة  ي نبي 
للورسالت القریبشرھ  في  ن ة 

بین الثال ما  بالد  في  میالدي  ث 
تمالنھرین بل  بابل.  م،  إلى  ا تدّ 

ھذ إلى  وفوده  اقبل  وأولى ا  لعالم 
الروایة  رسالتھ.  إلى  اإلشارات 

و  حونةمش طفات المنعباألحداث 
عن ماني    .اإلنسانیة بعیداً  كبر 

بین أم النخیل  أرض  في   ھ 
البیضاء،   المالبس  وم قأصحاب 

في  شمت ودینھددون  قفون ضد یم 
روحیة أو جسدیة. اعتبر ي ملذة  أ

وخرج  ماني   رسوالً   في نفسھ 
 

 
 
 

 
_______________ 

حكیماً    اعقب زاھداً  األرض 
الناسنوران یدعو  دینھ إ  یاً  لى 

وید إلى التوحیدي،  عوھم 
والنور  الحق  صوت  سماع 

بد إنالذي  ماني  یقول   اخلھم. 
ظلمات  منا  كل  داخل  في 

وورون نعل،  أن    ستمع ینا 
ا كي ال  ي داخلنوت النور فلص

أن   ماني  یؤمن  نضل، 
الدی ھي  الصحیح، االنسانیة    ن 

 وأساس كل األدیان.
وصحافأمی أدیب  معلوف  ي  ن 

لى  إ  أعمالھترجمت    .لبناني
 .وائزدة جونال ع .لغات عدیدة
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عرب  المثقفون ال
. التحلیل  والتراث 

ب  صالع سي النف
جماعي  

_______________ 

  یشيبورج طراج
_______________ 

1939 – 2016 
 ا وسوری

 1991: 1ط
 تاریخ ونقد اجتماعي  موضوعي

 _______________ 

 قدیةالن  والتالمحا  أھم  من
 الثقافة   صابأ  ما  لتشخیص

 ر ووتدھ  نكوص  من  لعربیةا
 مة زیھ  بعد  بالحاضر  عالقتھا

 تدھور   من  ھاتال  وما  یرانحز
 ألصالة  نوع   من  ءاأشی  اسمب

 لھویة،ا  وسیاسات  صرة،والمعا
 . الذات على المرضي والتمركز

 ).ن خضرحس(
ومترجم  وناقد  وكاتب  مفكر 

ب  .يعربي سور  . مدینة حلبولد 
العربیة باللاإلجازة  حمل   غة 

بالو جامعة الماجستیر  من  تربیة 
 عمل مدیراً إلذاعة دمشق .دمشق

و1963-1964( اً رئیس)، 
مجل عربیة   تدراسا  ةلتحریر 

 حرراً وم  ،)1972-1984(
 

 
 

 
_______________ 

ل -1984(  مجلة الوحدةرئیسیاً 
لبنان،  1989 في  فترة  أقام   .(

غا التي    هدرولكنھ  فرنسا  إلى 
ف حتى  بقي  تمیز    .ھوفاتیھا 

ترجماتھ  بكثر عن   (ماة  یزید 
أبرز  .  ب)اكت  200الـ   من 

" السفة"  الفم  معجمؤلفاتھ: 
النال"من  و إلى  ردة"  ھضة 

نقد شوم "نقد  الضخم  روعھ 
فيال العربي"  محمد  نقد    عقل 

كان  الجابري  عابد في اً  سباق. 
التحلیل ى  إل مناھج  تطبیق 

 د األدبي.نقفي الالنفسي 
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  يشجحكایات الطر
  وجيالحل

_______________ 

 خیري شلبي
_______________ 

1938 – 2011 
 مصر 

 1991: 1ط
 روایة دبيأ

_______________ 
ماب شلبي،  من ن  كثیر  ثل 

عمل. صریینالم عن  یبحث   ،
عكس   على  رفلكن  ھ اقمعظم 

عرضة  فھو  المواطنین 
مفضطراباال في  ت  ن الزماجئة 

ز إلى  آخرتنقلھ  مسلًحا من   .
یده  ببحقی  وساعة  تشیر تھ  التي 

اإل الھجرلزى  یيمن  بال   قفز، 
الفاطمي صر  عال  بین  سیطرة

وا مع واألیوبي  لمملوكي، 
مزی إلىارات  الحاضر   تقطعة 

. العشرین  القرنمن    التسعینیات
یلتقي  الطریق  طول  على 

مؤسس ھیبمشا جوھر  مثل  ر 
كما  القاھ مسافرین قابیرة.  ل 

الزمنآخ عبر  فیھم   رین  بمن 
ال فشل مالمؤرخ  أن  بعد  قریزي. 

 ثقة كسب    في  یتكاسالمسجل  
الفاطالخ فسھ نجد  یمي  لیفة 

ا القرن  في  عشر محاصًرا   لثالث 
 

 
 

 
_______________ 

إیدي.  المیال برة البرالى  نضم 
وأسرى  آو البشر  لحوم  كلي 

ال على  ذیالحرب  استولوا  ن 
ال ا مخزن    لضخم الفتات 
دول في وأقاموا  الخاصة    تھم 

المملوك للنظام  جبر  ویُ .  يتحد 
ل على  شلبي  ر دو  عبابن 

ا عالقً یوج  لمزدالعمیل  ا  صبح 
ال  المتمردین  صفي  بین  راع 

 اللة الحاكمة.والس
  70والي  ح ري شلبيخی  تبك

بما عشرین ذلك    في  كتابًا، 
لعدید من  احاصل على  روایة،  

 .ئزاوجال
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دراسة مفھوم النص: 
  م القرآنعلو في

_______________ 

 أبو زید مدحا صرن
_______________ 

1943 – 2010 
 صر م
 1991: 1ط

 ةمیعلوم إسال عيموضو
_______________ 

القرآن النص  طرح    ي اعادة 
 يتأثر فثر وأا  یصفتھ نصا عربب

و  يباق معھا تفالنصوص  اعل 
عاد  أو  اتشكل منھاعلت معھ وتفو

ق ثم  ومن  ا ھذ  یةابلتشكیلھا. 
للالن ضوء    يفأویل  والت  فھمص 
ما نشأ    مع عدم اھمال  ةلوم اللغع

 م تكنعلوم لمن  تفرع منھ  عنھ و
 .سابقھ علیھ

یطك تصور ما  الكاتب  رح 
القرآناأل للنص    ي ف  يقدمین 

نشأتھ و  ثقافتھم  و ضوء  م 
فبتوس  يالدین  قدھممعت  رؤیة   يع 

الغزالكل   ھر  االق  عبدو  يمن 
القرآن  يالجرجان   د (محم  لعلوم 

  goodreadsم)مكر
ویمي  أكاد احث  بمصري، 

الدراسات  في   متخصص 
 

 
 

  
_______________ 

او  سالمیةإلا العربفقھ    یة. للغة 
الدراسات  دكت في  وراه 

عام   تُھم ا  .1979اإلسالمیة 
للحص تقدمة  على  جراء  ول 

أباذیة  ألستا العلمیةبسبب   حاثھ 
واإللحاد إثره    كموح  .باالرتداد 

بین قجتزوو  ھبالتفریق   سراً،ھ 
ھالمنفنحو    ادرغاف إلى   نداولى 

ھ1995عام   لیقیما  حیث  ،  ناك 
ستاذا زید أ  أبور حامد  عمل نص

اإلل بساللدراسات  جامعة میة 
ابن   الیدن. بجائزة مؤسسة  فاز 

 . 2005للفكر الحر عام د رش
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ذھبیة ال  ة الالعرب
 د إلى السماءتصع

_______________ 

 كرى بسلو
_______________ 

1949 –  
 مصر

 1991: 1ط
 ةروای بيأد

_______________ 

أمھا ثم م فتاة عشقت زوج  ا بین 
بع بأخرى د  قتلتھ  یرتبط  كاد  أن 

عد جھا بالغاز بت زوعجوز قتلو
ثقیل وأربعین   ةعشرة  لخمسة 

بإخصاء   اعام قامت  وامرأة 
غنأل  عشیقھا بھھ  وز  عجوا  رر 

األلھا   عشمن  ومن    رةبناء 
أربعین   الساألحفاد  جن  دخلت 

البنھا  مخدرات قضیة    في  فداء 
وطبیبة سیاسیینة  وسج ونشالة  ة 

وغیرھا الطبیة  بأمانتھا   أخلت 
قھر نھا  ي جمع بین الحاالت التم

ف بكید  الرجال  ثم اجابھنھ  لنساء 
 .ألجل معدود ندخلن السج

مبعثرة  ب أقر  حكایات 
قصص فن  اتیھرترلبو أو  یة 
ومھ في خیط واھي لضیرة مقص

خیط اإلسكند  ھو  رانیة عزیزة 
تعی فالتي  عالمش  الخاص ي  ھا 

ومحبسھاخل  د االنفرادي   تحلم ا 
 

 
 

 
_______________ 

السمذھبیة تصعد    بةبعر اء إلى 
كلح معھا  تتعاطف    املة  من 
السجینات  عم مع  ھن 
عن سالو مبتعدین  أیضا  جانات 

الظالعاھذا   غاللم  ایم  لمثالي  ر 
فالذ قي  ویمقد  لدیھا  تھ  قیمھ 
او فرض  أصبح  منھ  لفرار 

أدب    ن ایة ملروال تعتبر ا  .عین
ألالسج األحداث    نون  أغلب 

ھي روایة حیاة كل سجینة قبل 
ا مك  جن.لسدخول   رم)(محمد 

goodreads  ةروصلاو 
alaraby.co.uk 
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ظور  نالعلمانیة من م
  مختلف

_______________ 

 العظمةز عزی
_______________ 

1947 –  
 سوریال

 1992 :1ط
 فكر معاصر موضوعي

 _______________ 

تار واجتماعیةیخدراسة   یة 
للعل الووفكریة  في  طن مانیة 
م في شالعربي،  ومغرباً،  رقاً 

التاریخ طإ لمسار  عام  تحلیل   ار 
مي اریخ العالالت  یاقس  ربي فيالع

ومساءلة یثالحد مناقشة  بعد   ،
التاریخ  م إرادة عطیات  األوربي 
تنوبراإ والعلمانی  عز  أنماط ة، 

الفعلیة ب الدولة وبالدین، ارتباطھا 
لح التراث ظاودراسة  من  ت 

یبرز   عفیھا  العربي  ة القحقیقة 
یاسة سالدین في مجاالت البالدنیا  

المؤسس وبناء  الوالتشریع  دینیة ة 
الفصلھذ  اورھود في   ول،األ  ا 

الثاني  ل الفصل  في  إلى ینتقل 
الت نشأالدولة  التي  فنظیمیة  ي ت 

كیف   عشر.التاسع  ن  رالق مبیناً 
الد  كانت  الدفع ھذه  عامل   ولة 

في الحداثةت  األساسي   اریخ 
وك بذورالعربیة،  زرعت   اً یف 

 

 
 
 

 
_______________ 

وفكریة    ةمؤسسی وثقافیة 
خ ریتاال  عماد  كانتواجتماعیة  

 ) بشناقل نبی( یثلعربي الحدا
 ) فضل هللاحامد ( كتاب جید

كاعزی ھو  العظمة  تب  ز 
ل حاص  وباحث سوريومفكر  

في  الدكتوراه  شھادة    على 
جام من  اإلسالمیة   عةالعلوم 

بعد   منھاأكسفورد  تخرج  ،  أن 
درس   فيفي  وكذلك   توبنغن 

في  ألمانیا. جامعات    دّرس 
م  1985بیروت والكویت ومنذ  

للعلوم ورً یسوفبر  عمل ا 
 في جامعة الشارقة. ة سالمیإلا

 مقترحةالكتب ال
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جدید النھضة  ت
كتشاف الذات  با
  اقدھون

_______________ 

 االنصارير محمد جاب
_______________ 

1935 -  
  البحرین

  1992: 1ط
  عيتمااجد ونقاریخ ت عيموضو

 _______________ 

ت إلعادة  دعوة  أسیس الكتاب 
 .یدةجد  لعربیة على أسسالثقافة ا 

لھم أري  االنصایرى  و العرب  ن 
ة تحتم علیھم خصوصیة حضاری

نسختھ من م  إیجاد  الخاصة 
دراسة لیدعو    وبالذات  .ھضةالن

النسخ طخلدون: و  ابن بع مالیین 
بأسلوب   من وشرحھا  المقدمة 

: اقنط  وسعأعلى  رھا  ونش  مبسط
عربي اجتماع    لمع  اً إذ  مطلوب"

ریخنا تمد من واقع تاإسالمي مس
 ادتھومحاولة إع  لتاریخا الفھم ھذ

ا من  بدءاً  السلیم،  بن للخط 
ذلك  قبل  ومطلوب   خلدون. 

الذات  الكشف عن  شجاعة  حقیقة 
ال واقعربالجماعیة  في   ھا عیة 

عي بال رتوش، االتاریخي االجتم
 ھام أو  وبال  نعة، أقبال مكیاج، بال

 

 
 

 
______________ 

وقدیم للذات  قال  تعظیمیة  ا 
 ".عرف نفسك)سقراط (ا

ألنصاري اجابر    حمدم
للعاھل  مستشال الثقافي  ار 

دراسات  البحری أستاذ  ني. 
والف  الحضارة كر  اإلسالمیة 

كلیة  والمعاصر،   عمید 
العللدرا جامعة  یاسات  في  ا 

وعضو  فالخلیج   البحرین  ي 
الوط لالمجلس  فة لثقاني 

 فيجستیر  ام.  والفنوناب  آلداو
األندلسي في    هادكتور،  األدب 

امعة الجمن  اإلسالمیة  الفلسفة  
تابع تعلیمھ  . یروتمریكیة ببألا

كامبردج  . باریسو  في 
 abjjad.com نم ةروصلا
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  الیةافة واإلمبریالثق
Culture and 

Imperialim 
_______________ 

 دید سعدوارإ
_______________ 

1935 – 2003 
  فلسطین

 1993: 1ط
 بي) (لكاتب عر ممترج

 ي تاریخ ونقد اجتماع  موضوعي
_______________ 

في  حاولی سعید  ھذا   إدوارد 
على  الكتاب   التساؤالت اإلجابة 

كتال أثارھا  السي  بق اتابھ 
تل واستكمال  ك "االستشراق" 

ذلك   ھمواأل  الت.تساؤال من 
إامح أدب لقولتھ  على  الضوء  اء 

قدونقد   كانا  بعد   جدیدین  بزغا 
ب الحرار أي بعد  ماالستعلة  مرح

إنسان  برز  حیث  الثانیة  العالمیة 
الثا (العالم  ألفارقة الث 

غیر عرب)، ویون عرباً وواآلسی
كاھؤ الذین  دائماً ن الء  وا 

الغربي لموضوعاً   اإلنسان  علم 
 سجل لدین  ناق  قراءیصبحون  

الال عغمحفوظات  ضوء   لىربي. 
یعید   النظریة  سعید تلك  إدوارد 

إنتاجقر  عبر   الغربيكر  الف  اءة 
من عام  مائتي   ذكیة    بطریقة 

 

 
 

 
______________ 

تحل فكریة ویل  خالل  سفسطة 
وألونف بصیرة  مثل  اذ  معیة. 
یفسر  كا حیث  لمكونات  امو 
لاأل مل كامو في إطار عساسیة 

م معرفیإشكالیات    رتبطة ة 
االم  ظوربمن   بریالي. كامو 
منظورو الفك  یكشف    ر عمالقة 

المتعالي الحاقالغربي   د 
بروح ا  إنسانيلالا   لمشبع 

والتفوقیة الع نصریة 
االقتصادي  واالستغالل 

 foulabook.com  .والعرقي
  Antoun Albert  ةروصلا

ahramweekly 
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  ل الھوى ھأ
_______________ 

 اتبرك دىھ
_______________ 

1952 –  
 لبنان

 1993: 1ط
  روایة أدبي

_______________ 

الحدود الھ  ھلأ روایة  وى 
على  شيء،  كل  من  القصوى 

ی ما  بأھلھ.صغرار  الھوى   نع 
ال سیات  الشخصیات  في  قات نمو 

م وكذلك تجرامیة  صاعدة، 
تبدأ من ااألحد إنھا، جمیعھا،   ث. 

ھ وة ما تملیذر  ، منألقصى الحِدّ ا
وما عا االنف والمشاعر،  الت 

اینسج في  تالیاً،  لیس ،  لسیاقة 
ذر  كثرأ ال ائمن  لحِدّ  ھذا.   ذروةع 

التي  الخلفیة  في  ماثلة  الحرب 
المشھد، الخلفیّة  تالزم   ولكنھا 

إذ ً ت  البعیدة،  عنفا للداخل ستحیل   
الحب    وفي أقصى  ي فالداخل. 

رجل  بین  الشغف  تصاریف 
. الحب ھیةلكراقصى اوأ  رأة،امو

القتل. .  الجنون  إلى إلى  والحب 
أ  ولیست ألن  الھوى مفارقة،  ھل 

ھؤالرواھي   وصل  ءیة  وا الذین 
حیث الرغبة   الالرجوع  ةلى نقطإ

 .تھي الوجھ اآلخر للمو

 
 

 
_______________ 

تخصصت  برھدى   في  كات 
الم في  عاألدب  أمضت  اصر. 

بدایات    بیروت في  كبیرة  فترة 
ثمتھحیا فللعیتقلت  نا  ا  ي ش 

الوقت ذ  نسا منر باریس بف ذلك 
االن كل  تم  وحتى  كتابة  ت 

باللغةمؤل غم برعربیة  ال  فاتھا 
بفرنسا.  الط  إقامتھا ویلة 

للغات   مؤلفاتھا  كل  ترجمت 
ا منھا  نجلیزیة،  إلعدة 

ة،  سبانی، اإلیةیطالسیة، اإلالفرن
 یا/دویكیبی  لمانیة  ألالتركیة،  ا

goodreads 
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یة  فلسفال األسس 
 انیةللعلم

_______________ 

 رعادل ضاھ 
_______________ 

1938 -  
  لبنان

  1993: 1ط
خ ونقد  یتار موضوعي
 اجتماعي

_______________ 

العلم حالة إن  في  تراجع    انیة 
العا في  الیوم، لكبیر  العربي  م 
ا ی لمانلعوالقوى   تقلصیة 

وتھمّ ویت دورھا  ثیرھا  أش 
باّطراال األحداث  في  ٍد  فاعل 

وال  ذلك  متزاید،  على    من   أدّل 
الكبیر  عاالنت تشھده    الذياش 

المسیِّسة  اإلسالمیة  الحركات 
ن  شارھا الواسع بیتللدین وفي ان

اجتم وطبقیة اعشرائح  یة 
س  .متعددة إحداث  اما  على  عد 
الفكر  لھذا ا أن  إلى  تراجع یعود 

ععلماال في  یظھلم    ندناني  ر 
أعقاأسیاق   فكریة  ب  و  حركة 

نقدی أعملت فلسفیة  شاملة  ة 
النقد شتىیة  أدواتھا   في 

تصل  وحاوالمجاالت،   أن  لت 
 إلى فھم أعمق للقضایا المختلفة  

 .تتبط بھذه المجاالرالتي ت

 
 

 
_______________ 

العلمانی في   ةإن  ظھرت  عندنا 
روط لم تساعد على ربط  شظل  
متبفھ  لھا  نافھم یعة لطبور  طم 

یتّصل تمواالج  ةالسیاس وما  اع 
فكا ذربھما،  علمانیةً  ائعیة نت 
عل أتقوم  ھشّ ى  مما  سٍس  ة، 

یر قادرة على الصمود ھا غجعل
 أمام االختبار 

ضاھر  عادل  شھادة    حاز  على 
  جامعة ة من  سف وراه في الفلالدكت

. عمل في  1967  عام  نیویورك
  Goodreads.تدریسلحقل ا
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  صفةالعااع و شرال
_______________ 

 حنا مینة
_______________ 

1924 – 2018 
 سوریال

 1993: 1ط
 روایة  أدبي

 _______________ 

والع مدالشراع  ة  یناصفة، قصة 
سا اسوریة  أثناء  حرب  لحلیة 

الثان صور  یالعالمیة  حیث  ة، 
  ب الحرأثر  اعة  برفیھا الكاتب ب

توم عوا  من  في  اركتھ  صف 
وأ بال الفرنسیون  یحتلھا  برز د 

تفتالتناقضات   كانت  رس  التي 
متجانس  مجتمعا نھا  لك.  غیر 

البحر رجال  قصة  قصة  ،  أوالً 
الطب على  القاسیة  یاالنتصار  عة 

 امرة. مغاالرادة وال وقصة
مینھ  ویُ  حنا  كتاب أعد  كبار  حد 

العربیة.  یالروا مینھ ة  حنا  ولد 
امدی  في في  ساھیة  قلالذنة  م 

كتاب السوریین الرابطة    تأسیس
ا وواتحاد  العرب.  تتمیز  لكتاب 
  40  ، ألّف نحوةلواقعیبا  روایاتھ

أبرزھا   من  اجتماعیة،  روایة 
وروا الزرق)  ة ی(المصابیح 

  ا تاع) التي حول(نھایة رجل شج
مسلسل كثیراً   .إلى   في   كافح 

 

 

 
_______________ 

الً  حما وقاً عمل حال  :بدایة حیاتھ
میف كبح  الالذقیة،  ناء ي  ار ثم 

اش والمراكب.  السفن  تغل  على 
م كثیفي  منھھن  أخرى  ا  رة 

دم ل  أطفا  ومربّي  اتراجصلّح 
ني إلى عامل في  في بیت سید غ

صحفي إلى  كاتب    ثم  ،صیدلیة 
موظف    إذاعیةمسلسالت  

  روائي. و  ميكوح
 goodreadsا/ویكیبیدی
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  ات تاریخیةممنمن
_______________ 

  وسهللا ونسعد 
_______________ 

1941 – 1997 
 سوریا  

 1994: 1ط
مسرحیة   أدبي

_______________ 

المسر بكثافتھا حتتمیز  یة 
وابرازھالتا لمتناقضات ا  ریخیة 

وألبعاد الحضاریة   ھاعصر 
مع األحداث المعاصرة.   اوتفاعلھ

فيسرحالمي  ترو ثة ثال  یة 
" أو  ر حصامنمات"  فصول، 

تیمور لنك التتار لدمشق في عھد  
فعل  وكیف رد  مدینة ال  كان 

قوأھ على  الھا  تبدأ دوم  لغازي. 
أراد  وقد  الغیبة  بنائب  المسرحیة 

المدینھال وتسلیم  أن رب  إال  ة، 
اذلي لتھان الدین اذ الشیخ برمیتال

ھرب وینقل التاذلي لیمنعونھ من ا
أزداآلالسلطة   ار  ا لقلعمیر  لذي ة 

ا حیرید  ویجبر تى  لقتال  الموت، 
اآل المضالشیوخ  على  ي خرین 

مش في  والجھا  روعمعھ  تبقى د 
مالمد السلطان ینة  قدوم  نتظرة 

في  المدینة  لیقود  المملوكي 
 .يواجھتھا مع الغازم

 
 

 
_______________ 

الصد ونوس  في    فةحارس 
وعم في    لالقاھرة  محرراً 
ال ة  انیلبنالسفیر  صحیفتي 

عمل    كماسوریة.  ال  ثورةوال
للمسرح یراً مد العامة  للھیئة     

في   في  والموسیقى  سوریا. 
الستواخأ إلینار  سافر  ى ت 

المسرح. بار فن  لیدرس  یس 
للوا نقدا  تتناول  ع قمسرحیاتھ 

صدم بعد  المثقفین  العربي  ة 
أواخر  1967ھزیمة  ر  إث في   ،
ونوسال ساھم  في   سبعینات 

لل العالي  المعھد  ون  فنإنشاء 
 ) ا(ویكیبیدی شق.بدم سرحیةالم
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امش على دفتر  ھو
  التنویر

_______________ 

 عصفورجابر 
_______________ 

1944 –  
 صرم
 1994: 1ط
 يونقد اجتماعتاریخ  وعيوضم

_______________ 

تنویري اج كاتب  عصفور  بر 
الاستصب  منشغل   دبي االنقد  اذ 

جام القافي  تُ .  ھرةعة  ھم تتناثر 
كماإللحاد   األلسنة  تتناثر على  ا 

األبراب  اإلرھ  قاتطل یاء. على 
ویغدو الحدیث عن الدولة المدنیة 

والمجتمع المدني ضاللة،   بدعة، 
ھرطقة،وا الفكرو  لتنویر   حریة 

إلى   واجتھادات السبیال  تھمة، 
العلمي  لا إلىأبحث  الطرق   كثر 
على عالریب  والتجر،  لناا مة 

واالالز للخروج بتیغ،  شعاراً  داع 
تفعلعلى   ما  الھوامش الملة.  ھ 

اعل  نطويت  يتلا ھذا  ، لكتابیھا 
وأبحاثھ   وإیضاءاتھ، ومقاالتھ 

ف إلیھ  تأكید نآ  يوتھدف  ھو   ،
ة التطلع میھذا األفق وأھحضور  

ً دائم-  -  لیھإ  حتى عندما تتحول   -ا
 یاتآلإلى    -أحیانا-الھوامش    ھذه

 

 
 

 
_______________ 

ــة لموادف ــ عیـ ــالم" اجھـ ة "إظـ
كانــت دافعیــة الحاضــر. لقــد 

لــة الع حثا عــنش بابة الھوامكت
لعــا إلــى إجابــات، ، وتطوالــداء

وطرحـــاً ألســـئلة، واســـتنباطا 
 .ل ممكنةولحل

 )شـــــــــــــناقبنبیـــــــــــــل (
ــ لا ـــ  ةروص ــ  نم ـــ ك فالغ  بات
ــ اورلا ــ الاو ةیـ ــ ل ةرانتسـ  رباجـ

 .روفصع
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  صفیة والدیر   خالتي
_______________ 

 بھاء طاھر
_______________ 

1935 –  
 مصر

 1995: 1ط
 روایة أدبي

 _______________ 

 اھر الممتعة خالتي طرائعة بھاء  
والدیر   فصفیة  تدور  ي والتي 
مصر   قصة   منصعید  خالل 

مر، فصفیة وانتقام مد  ةحب مثیر
تجمال  الفتاة حعیلة   ربيشق 

ال والوقالشاب  ولكن سیموى   ،
بھا بل یتوسط ال یشعر بح حربي  

تغفر   فال  لباشا.ن اي زواجھا مف
لھ  صفی االنتقام. ة  وتقرر  ذلك 

عام  الروایة  ھذه  صدرت 
نقدی  1991 نجاحا  ا وحققت 

فطبعتوجماھیریًا   عدة   كبیًرا 
و إلى ترمرات  وتحولت  جمت 

تللمس  .ومسرحیة  زیوني فسل 
ص وقاائي  وؤلف رم   اھربھاء ط

إلى جیل مي  صري ینتمومترجم  
حصل  الست لیسانس ینیات  على 
التاآل في  عام  اریداب   1956خ 

جامعة ودبلوم القا  من  ھرة 
اإلعالم  في  العلیا  الدراسات 

الھع  .1973 في  مترجماً   یئةمل 
 

 
  

 
_______________ 

عالمات بین عامي  ستالعامة لال
و1957و  1956 عمل ، 

للدرا ً ومذیع  ما،مخرجاً  في    ا
الالب ي) الذي قافني (الثثارنامج 

مؤسسیھ  كان   عام  من  حتى 
منح  1975 منع    كتابة. ال  یث 
وسافرترك   ا  مصر  فریقیا في 
بینوآسیا عاش   .  1981  

عمل    ثجنیف حی  في  1995و
ل كمترجم  المتحدة. ھناك    ألمم 

إلى  ثم   ى  حاز عل.  مصررجع 
الجوا من   :ةروصلا  ز.ئالعدید 

 . يوالمحلا ماسحل ایدیبی كیو
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السید    یزيعز
  اباتااوك

_______________ 

 ضعیفال رشید
_______________ 

1945 – 
  لبنان

 1995: 1ط
 روایة أدبي

_______________ 

على  ا  الضعیف معلققال رشید  
التي اختار لھا   ةروایالعنوان  

ا الكاتب  كبلیااسم    باتا وااني 
توفي  ال لم نھ  إ  ،تحرامنذي 

باإل ایحكم  على   ،إلنسانخفاق 
أك أحكم"لم  أبوح ت  نك  ،ن 

كبرىخیبة  ب نبني  كنا    ،أمل 
خیبة".   ،شیئا كان  تحقق  وما 

اتا ھو ال أحد بوأضاف أن كوا
أل"سمی كواباتا  كنت  تھ  نني 
قراءةمنتھ من  من ع  یا  دد 

ضھا یتكلم عن  بع  روایاتھ وفي
تھمني  قلیدلتا  :رایكث  مواضیع 

ووا  خةیخوالش  موتاللحداثة 
ك  ."والرغبة إن  واباتا وقال 
أل مانتحر  كان  إلى دوشنھ    دا 

ینتالعد ولم  منم  أجل    حر 
مضیفا   ،قضیة أو ھدف محدد

من   خروجنا  في  لحرب  ا"مع 
 ى الخیبة الكبر  ھذهبنان ومع  ل

 

 
 

 
_______________ 

نعیشھا   كنا  كانت بالتي  قسوة 
مغریة العدم  وفكرة  ما",   إن 

ا ن برھانكا  ب لبنانرح  ى فيجر
 اریخ. بأن البشر ھم أدوات الت

 www.aljazeera.netرویترز/
رشع الضعیف  مل  للغة أستاید  ذًا 

ة بالجامعة اللبنانیة ببیروت بیالعر
تر2008إلى    1974ن  م جمت . 

لغاتإأعمالھ   تسع  منھا   لى 
ستریب”، م “تصطفل   یریل 

رشده”،   ةو”عود إلى  األلماني 
رننغ ی”ل”، ومةالسال  ي معو”أوك

 . ھا”، وغیرغلشإن
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  الحب في المنفى
_______________ 

 ربھاء طاھ
_______________ 

1935 –  
 مصر

 1995: 1ط
 روایة أدبي

 _______________ 

أ الحتدور  بداروایة  داث  ة یفي 
اال وبعد  قبل  ل حتالالثمانینیات، 

ي تحكبیروت،  لي  ائیلسراإل
ناصري ص  بلسان مصري  حفي 

الخم صفي  عمره،  من  دم سین 
رحیل   بالده إلیھ    لتآما    يف بعد 

الناصر نفسھ، وانتقال البالد عبد  
قائ إلى  زعیم  بعدة دمن  مر   .

الزاضطرابات   حیاتھ  وجیة في 
إ منانتھت  الطالق  زوجتھ   لى 

ب سافر  سویسرا عمنار،  إلى  دھا 
مرا عمل  للصحیفسال  حیث  م ة 

لھ  تد  تع ألأي  نشر  ال   نھشيء، 
تستمر   !لناصریزال موالیا لعبد ا

الرو أ إلى فیتعر  یةاحداث   ف 
ا النمساویة لسیاالمرشدة  حیة 

في  یظھر  ثم  ویحبھا.  بریجیت 
یحتحیا ثري  خلیجي  أمیر  اول ھ 

ب جریدة  إقناعھ  ینوي تحریر 
ناك ھإال أنھ یكتشف أن    ،إنشائھا

 . فیبتعدنوایا مشبوھة 

 

 
_______________ 

العربي ی الزمان  الكاتب  حاِكم 
أحال ھاویـــمن  إلى  المجد  ـة  م 

حی والسقوط  قومیة  ال    ال ث 
(محمحلم بھاء    بدران).  د. 

مصري  طاھر روائي  . مؤلف 
  ة امالع  یئةي الھاً فعمل مترجم

بین  الملالستع   1956ات 
مخرجاً  1957و وعمل   ،

ومذیع البللدراما،  في  مج ناراً 
(الث ااني  من  لذي  الثقافي)  كان 

من    1975ومنع  مؤسسیھ  
مصر ترك  بین   الكتابة.    عاش 

 .  جنیف في 1995و 1981
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  ناطة ثالثیة غر
_______________ 

 رضوى عاشور
_______________ 

1946 – 2014 
 مصر

 1995 – 1994: 1ط
  یةروا أدبي

_______________ 

، غرناطة  :منالثالثیة  تتكون  
حداث وتدور األ  .لرحیل، اةممری

ممل بعفي  غرناطة  سقوط كة  د 
فاجمیع   اإلسالمیة   يلممالك 

الثال أحداث  وتبدأ   ثیة األندلس، 
عام   العامھو  1491في   ذي ال  و 

غرناطة  ف  سقطت بإعالن یھ 
تنازلالمعا التي  بمقتضاھا   ھدة 

هللا   عبد  الصأبو  ر آخ  رغیمحمد 
لملكي م ملكھ  عن  غرناطة  لوك 

بمخالفة   ي تنتھوقشتالة وأراجون  
أ األحیآخر  لقرابطالھا  علّي  ر اء 

المس یكتشف لترحیل  حینما  مین 
عن   أن الرحیل  في  الموت 

 .قاءس في البولی األندلس
صدرت  قو بعات ط  عدةد 
 . 2003  إلنجلیزیةرجمت إلى اوت
أفبازت،  ح كتاب جائزة  ضل 
رض مع  امشعلى ھ  1994نة  لس

 .رة الدولي للكتاباھلقا

 
 

 
_______________ 

  على ة  صلاحعاشور    رضوى
دب المقارن،  جستیر في األالما

مو جامعة   نالدكتوراه 
لوالیات  ا/ماساتشوستس

من  المتحدة الأعمالھ.  نقدیة ا 
 األخرى"یمة  ى الخلإق  لطری"ا
كنفانيعمال  أول  ح  غسان 
حول  و وبلیكجبرادراسة  . ن 

زو  1979 منع  مجھتم  رید  ا 
في برغلا اإلقامة  من  وثي 

ة  غرئیسة لقسم اللكانت    .مصر
)،  1993-1990(اإلنجلیزیة  

شمسجامعة   ت  نشر.  عین 
 .قصصو تأربع روایا
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ر في زمن  یالتفك
ل  ضد الجھ  – التكفیر 

  ةخرافلزیف والوا
_______________ 

 دیأبو زمد حانصر 
_______________ 

1943 – 2010  
 مصر

 1995: 1ط
 اعيمریخ ونقد اجتتا موضوعي

_______________ 

مفصالً  تحلیالً  الكتاب   لكل   ھذا 
اً على ھجومقیلت    يلتات ااالتھام

امن حاملباحث  ھج   أبو   دنصر 
الزید.   األول  تناول  تقریر فصل 

الص شبوعبد  بوه، لمشااھین  ر 
قضیة و الثاني  الفصل  تناول 

التراث وقراءة   قراءة  عامة، 
اإل الشافعيخطاب  بصفة   مام 
ا خاصة.   الفصل  ثالث لوكان 

لمفھوم الذي   مخصصاً  التاریخیة 
بعضھ باتناولھ  وام   یع لتقرلھجوم 

ویبقى ھم.  یشھالء وطالج  ي خفةف
الرابع ردود   الفصل  مجرد 

طابسری ذات  في عة  سجالي  ع 
بالملحق لكتازود    .لبغاال اب 

التكفیر  دعوة  (صحیفة  الوثائقي 
حكم لوا صدور  حتى  ردة 
 . دعوى)حكمة برفض الالم

 
 

 
_______________ 

م مصري،  خصص تأكادیمي 
الدراسات   وفقھ إلسالمیة  ا  في 

ا  فدكتور  .یةلعرباللغة  ي اه 
اإلساالدرا عام  ت  سالمیة 

تقد.  1979 جراء  مة اتُھم 
  سبب ب  على األستاذیةللحصول  

لعلمیة باالرتداد. حوكم  ھ اثأبحا
وزوجت بینھ  قسراً،   ھبالتفریق 

ا إلى ھوفغادرا نحو  لندا  لمنفى 
تاذا س، حیث عمل أ1995عام  

اإلس بجامعة  الللدراسات  میة 
ن  مؤسسة ابئزة  الیدن. فاز بجا

 . 2005عام لحر فكر اللد رش
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ال أحد ینام في  
  اإلسكندریة

_______________ 

 براھیم عبد المجیدإ
_______________ 

1946 –  
 مصر

 1996: 1ط
 روایة أدبي

_______________ 

في ینام  أحد  ھو سكندریة  اإل  ال 
من األو  ءزلجا ن ع  ثالثیة  ل 

فياإلسكندریة  ینةمد نقط   ، 
كبرى التاری  تحول  وسط خ  في 

 الثانیةیة  مالعال  ربلحاأھوال  
ثمنًا التي   اإلسكندریة  دفعت 
تعیش حیث    .ھالرھیبًا   كانت 

دیان األجناس واأل  بھا كلمدینة  ال
أي الحرب وحختالف  ا  دون  دت 

الروای  .ینھمب أحداث  ة وتتمحور 
عالقة  حو أ  ةاق الصدل   ثنینبین 

الو مدینة   دییناف من  على 
الدیناإلسكند مجد  المسلم   ریة، 

ر، صلتا مى د قرقادم من إحدى  ال
المسیح من   يودمیان  القادم 

رحلتھما   بإلى جانصعید مصر.  
حب  قصوالذاتیة   ي رشدبین  ة 
. وكامیلیا

www.booksjuice.com   

المجید  إبراھیمحصل    عبد 
 

 
 

 
_______________ 

لی ك  فلسفةلا  سانسعلى  لیة  من 
 سكندریة عامامعة اإلب جدااآل

في1973 عمل  وزارة    م. 
الالث تولى  من   ثیركقافة، 
امناصال منھا    :ثقافیةلب 
المسرح  م بإدارة  ستشار 

الجماھیریة   ار  مستشوبالثقافة 
الك م إدارة مدیر عاوتاب  بھیئة 

بالثقافةاالثق العامة   فة 
تحریر  ورالجماھیریة   ئیس 

كسلس جدلة  در  صأ  .یدةتابات 
مثلروا  هعد لدة الب"  یات 

و ااألخرى"    لیاسمین" "بیت 
إلنكلیزیة ا  بعضھا إلى  ترجمت

 ة.  یماناأللنسیة ولفراو
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  غربة الراعي
_______________ 

 سان عباسإح
_______________ 

1920 - 2003  
  فلسطین

 1996: 1ط
 یةتذایرة س موضوعي

_______________ 

ومحقق إحس ناقد  عباس  ان 
فلسطیني بشومترجم  یُلقب  یخ . 

و العلنقاالمحققین  في   ولد.  رباد 
فلسطین في قریة عین غزال في 

، وفیھا 1920حیفا بفلسطین سنة  
أ ید  على  تدرس  الدین  قي ستاذ 

الن یحضر بالدین  وكان  ھاني، 
القسام  بخط الدین  نال .  عز 

افي    منحة في   یةلعربالكلیة 
ثقدس،  ال بمجلة فیً قاوتأثر  ا 

یكتب    يالتالرسالة   طھ ا  فیھكان 
حمد وأ  يومصطفى الرافعحسین  

الحس مبارك   تزیان   وزكي 
. عمل إحسان عباس في وغیرھم

ال ثم  لسنوات،  تحق التدریس 
بج القاھرةبعدھا  عام   امعة 

ح1948 البكالوریوس یم  نال  ث 
فالماجستیر  ف العربي  ثم ي األدب 
اغن  كا.  ةلدكتوراا ج إلنتازیر 

ووصل وتحا  تألیف وترجمة  قیقا 
 . عمل 100 موع أعمالھ إلىمج

 
 

  
_______________ 

في  ن  اإحسحكي  ی عباس 
الذاتیة   ابن  سیرتھ  غربة  عن 

"الراعي" عن  ،  القریة 
الخیب،  حھطمو ات  عن 

غوت  واإلنجازا بة  رالغربة، 
وض والجسد  بلده  یالروح  اع 

ل بذلت  روح  ما    لعلمفلسطین، 
سب ّحلت  روتاعت  استط یلھ في 

جدعان:ف.  رضاأل ھي "  ھمي 
تبدوقائ لحیاة،  ً وعی  يع   ا

ً تراجی   ال   نساني،إلابالوجود    دیا
فحسب،  خشبت الفردي  صھ 

 ."وإنما بامتداده الجمعي أیضاً 
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  الخباء
_______________ 

 حاويطمیرال ال
_______________ 

1968 –  
  صرم
 1996: 1ط

 ایةور أدبي
_______________ 

الثھ عن  روایة  یة البدوقافة  ي 
قة یرلى طع  مدت تع  ،ةزروایة ممی

الفتاة  فاطمة  لسان  على  السرد 
تتمیز  الروایة،  بطلة  الصغیرة 

تعطبا حمیمیلتلقائیة  نظرة  ة ى 
األ النسائیة   البدویة  طوساعلى 

وأو تسلیتھم وغانیھم  أساطیرھم 
دتعی.  لھممشاغو قل ع  خلاش 

فكارھا أب  اجدانھووفاطمة  
ھا ى العالم بعیون وصراعاتھا وتر

و  الصغیرة ناتھا معاوتستشعر 
قلب    بھاوعذا یتحول  بیھا أعندما 
سماواتأالى   الكاتبة .  ختھا  تلقى 

على   عیوب الضوء  من   كثیر 
للنس  المجتمع مثل ء على االنظرة 

تأ بضاعة  إلى منھن  األب  من  ر 
و االو  ھدفھاالزوج  ھو   للعمحید 

حیز للذكور تلناء. واإنتاج أب  ىعل
الرو وصإایة  وتتطرق   فلى 

ال  بین  صدامال یة بدوالتقالید 
 تؤدى   يالت  دیثةحال  حیاةالو

 

 
 

 
_______________ 

 .  لى بتر ساق البطلة إ
الطحاويمیرا ائیة رو   ل 

أستاذًا    لیة مصریة تعموأكادیم
الع بجامعة رلألدب  بي 

لھ صدرت  عدأریزونا.   ةا 
ألعمال  ا  ضبعو  روایات

على  ازح  قدیة.الن ة جائزت 
عن   ،  الخباء  روایتھاالدولھ 

نو محفوظجائزة   عن  جیب 
 .  س"تیلین ھابروك"
 ) ویكیبیدیاأمازون و(
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أوائل زیارات  
الدھشة: ھوامش 

  التكوین
_______________ 

 محمد عفیفي مطر
_______________ 

1935 – 2010 
 مصر 

 1997: 1ط
 اتیةسیرة ذ يموضوع

_______________ 

ذاتیة للشاعر المصري   ةرسیھي  
أو  تمنع  ولم  عفیفي مطر،  محمد 

الرقاب النص تصادرھا  لكن  ة، 
السی في  الالفت  الذاتیة  صریة مر 

فھو بقلم شاعر مھم،  أوالً لعذوبتھ
وصالثاواألمر   في   یرثكفھ  ني 

األحدا التارمن  المصریة خیث  یة 
مختل المدرسة بطریقة  عن  فة 

نالتقلیدیة قدم  فقد  لالحقداً ،   تفاء 
في مصر، لاب الفرعونیة  حضارة 

والكاتب لم یكن قریب للسلطة أو 
ال أھل  المن  وفي  سیرة نخبة، 

والفقر في   ألم الطفولة  حدیث عن
والده والقریة،   اقتناء  شرف 
لیدا عسالح  وعن  فع   ھ ترحلنھ، 

ا  يف عباكتشاف  دیوان   رلشعر 
إسماعی حسن  وحبھ محمود  ل، 

كاتب التاریخ،  لمدرس    ومطر 
 

 
 

 
_______________ 

رك، ض عارض حكم مبامعار
ناصر   حكمي  وكذلك 

اوالسادات،   لنظام واقترب من 
وھو فرّ   العراقي  إلى  الذي   

بعد 1976عام  ق  العرا  ،
دیفید  رمعا كامب  اتفاقیة  ضتھ 

السیق  وتضی یھ،  لع  اتادنظام 
م معارض  في  صر  شاركة 

اعتق وتم  الخلیج  الھ  حرب 
د عكس  لموقف، وقبسبب ھذا ا

دیربة  تجال  ھذه حمل  نھ  اوفي 
المومیاء   "احتفالیات  عنوان 

 .المتوحشة"
 .abjjad.com نم ةروصلا
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 ةالعالم
_______________ 

 شیبنسالم حم
_______________ 

1948 - 
 بالمغر

  1997: 1ط
 روایة أدبي

_______________ 

سیرة في  ھادئ   د عب  إبحار 
وتاریخ لدخ  بنمن  الرح ون 

المالكیة  قاضي  العّالمة  عصره، 
وص االجتماع  عالم  احب الفقیھ، 

م"المقدمة الشھیرة،  من "  المح 
أ   ھحیات والعامة،  كاره فالخاصة 

وعالقت وأسفاره  ھ وآراؤه 
ابن حمیب  كت ی  .لحكامبا عن  ش 
الخ واإلنسان، لِ عالدون  م 

قض سیاسیة ویعرض  ایا 
وإشواج وثقافیة،   تاراتماعیة 
عربي الذي ال تتغیر ال  عاقالوإلى  

والصراعات  العصبیة  أحوالھ، 
ا واستبداد  والقوةوالفساد   لسلطة 

عن بكل  وتساؤالت  ما   التاریخ 
و دالالت  من  ال عِ فیھ  لماذا  بر، 
الح بھ   . والساسةكام  یعتبر 

)/www.kutub-pdf.net(.  
وشاعر انسب روائي  حمیش  لم 
مغو فلسفة  یكتب أستاذ  ربي، 

   ة.یسرنالفبیة ورالعباللغتین 

 
 

 
_______________ 

تعید   التي  بروایاتھ  عرف 
تاری شخصیات  خیة صیاغة 

ن في  صیة ابن خلدوأھمھا شخ
 يعالمة وابن سبعین فلروایة ا

 هللا  ھذا األندلسي والحاكم بأمر
في    نون الحكم.مج  فيي  الفاطم

بنسالم    2009یو  لیو  29 عین 
كومة عباس  زیر ثقافة في حكو

 الفاسي. 
ج  حصل عن  نالاة  ائزعلى  قد 

الحكم"روایتھ   ، "مجنون 
جائزة    "األطلس"وعلى 

روایللترجمة   تھ عن 
 . "العالمة"

 ) (ویكیبیدیا
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صوفیة،   تمدارا
  ةتراث الثور

  الشرقالمشاعیة في  
_______________ 

 ھادي العلوي

_______________ 

1933 – 1998 
 العراق

 1997: 1ط
تاریخ    موضوعي

_______________ 

ال یقمھمة  كما  ھي مؤلف،  ول، 
ا  ةالعود البإلى  أي  من دلتراث  ء 

ن   النھایة. من  تنا ھایاوالتصوف 
ومنھ  مأ  یبد  التي تتشعب نھا، 

ھااحس إذ  بالصراع  تتكامل  و ت 
اال منحاه  معارضة في  جتماعي 

سلثالا  طاتللسل دولة ال   ةلطث: 
المال،  وسلطة  الدین  وسلطة 
في  انتھى  أنھ  القارئ  وسیجد 

ا للھجرةالقرن  عبد   لتاسع  مع 
وأالكر الجیلي  كان   نیم  یعده  ما 

أشكالھ   ،دروشة أجمل  وفي 
اھتی فیھ امي  تصوف  جرى 

وكفصولمتا الفرس  بة  ة غللاتبوه 
ال أدب  فھو  فكر.   الفارسیة 

یرید والمؤلف   ھذا  كتابھ  في 
اعااست وھو منلاف  لتصودة  تھي 

من  لیكون  المناضل،   التصوف 
 

 
 

 
_______________ 

ال الحالي  مساند  ضد  صراع 
یعني و  .األغیار ما    أكثر 

النضال   منھ  أجل  مالمؤلف  ن 
وا الدولة  ضد    لدین الفقراء 

یوھذ  .والمال االنطالا  ق  عني 
ام المناضل صلتن  وف 

شیو وھلتأسیس  القاعدة  ي عیة 
التي   ال نضظمت  انتالمشاعیة 

من إبراھیم بن أدھم  فة  وتصالم
الجیلي  القادر  عبد  حتى 

بتحوی وتكون  ل  (الكیالني) 
ال أمواألموال  إلى  ال  خاصة 

  goodreads.com عامة.
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الربابة بأحوال   وشد
  ابةمجتمع الصح

_______________ 

 یمخلیل عبد الكر

_______________ 

1930 – 2002 
 مصر

 1997: 1ط
 اجزاء  3في 

 اسة  در موضوعي
 ایةرو أدبي

_______________ 

لفترة لتاب یتناول تشریحا  كھو  و
األاإل وھوسالمیة  من   ولأ  ولى 

 . ةفترك الجرأة عن تلال  بھذه  كتب
للنشر سینا  واالنتشار   الناشران: 

األول    .ربيالع  مدمح"السفر 
الثاني لا ،  "ةصحابوال سفر 
والصحابة " السفر "الصحابة   ،

والمجتمع"الثالث   " الصحابة 
 ). م زقوطإبراھی( 1997

ال  كان عبد  محامیا ریم  كخلیل 
ً و  لھ مؤلفات مصریاً لیبرالیاً    كاتبا

تكثی حول  سالم إلا  ریخارة 
نشأ   .األولى منھ  اترة الفتوخاص

مح في  في  أسوان  جنوب افظة 
القا  مصر، جاف  نوندرس  معة ي 

القاھرة ا  ادفؤ (جامعة  ألول 
منھا   وتخرج  . 1951حالیاً) 

 القاھرة.  قضي أغلب حیاتھ في 

 
 

 
_______________ 

م لھ حكان  مشھوداً  امیاً 
لھ لكفاءة، قام بالدفاع عن زمیاب
م  عندما أتھ  دزیبو  أصر حامد  ن

وعضًوا كان    .رفبالك ناشًطا 
الوفي   التجمع  طني  حزب 

الوحدو االتقدمي  . ساريلیي 
في    ھأنم  زع عضواً  كان 

جماعة اإلخوان المسلمین وأنھ 
لھا.    سجن مرتین بسبب انتمائھ

األ أطمن  التي  علیھ لقاب  لقھا 
الشیخ  وخص لقب  ھو  مھ 

توجھاتھ  األ بسبب  حمر 
 الیساریة.
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  نياقبار  ز دیوان ن
_______________ 

 نزار قبّاني

_______________ 

1923 - 1998  
 سوریا 

 1998 - 1944: 1ط
 شعر أدبي

_______________ 

وشاعر  دبل سوري وماسي 
عربیة ومعاصر،   أسرة  من  لد 

خلیل مد أبو  جده  عریقة.  شقیة 
رالقباا من  سرح. مالدي  ئني 

ا لجامعة اي  فلحقوق  درس 
ت وفور  عام السوریة  منھا  خرجھ 

السل  1945 في  ك انخرط 
عواصم ًال نقمتاسي  بلوملدا بین   

عام  استقالتھ  قدّم  حتى  مختلفة 
ھ عام ؛ أصدر أولى دواوین1966
"قالت  ب  1944 لي عنوان 

خالل نصف قرن   لفأالسمراء"  
نھد"  35 "طفولة  أبرزھا   دیوانًا 
بالو"ا أسس   ،ت"لماكلرسم  وقد 

نشرد بیروت عأل  ار  في  مالھ 
"م قبباسم  نزار  اني" نشورات 

وب  لدمشق  ٌز حیِّ ت  یرووكان 
أبرزھما ف  اصٌّ خ لعلَّ  أشعاره  ي 

ست  و"یا  الدمشقیة"  "القصیدة 
بیر یا  حالدنیا  أحدثت  رب وت". 

 تجربتھ   يقًا حاسًما فمفتر  1967
 

 
_______________ 
الت نمطھ  من  ي  قلیدأخرجتھ 

لحب ار  شاع"بوصفھ  
لتدوالمرأ معترك   لھخة" 

أث وقد  قصیدتھ  السیاسة،  ارت 
النكس"ھو دفتر  على  ة"  امش 

اصفة  عا لعربي ا   طنلوفي 
أشعاره  منع  حد  إلى  وصلت 

 .في وسائل اإلعالم

الشخص الصعید  ي،  على 
قبّان عدیدةعرف  مآسي  في    ي 
م زوجتھ  نحیاتھ،  مقتل  ھا 

تفجیٍر    سبلقی نتحاري  اخالل 
الاستھد الف  في   یةراقعسفارة 

ح كانبیروت  مل،  عت   تیث 
ا وفاة  إلى  توفیق  وصوًال  بنھ 

 یرألمرثاه في قصیدتھ "ا  الذي
 ."قباني قیوفت رافيالخ

من   األخیرة  السنوات  عاش 
حیاتھ مقیًما في لندن حیث مال  

 السیاسي ومن  ثر نحو الشعرأك
قصائده "متى    أشھر  األخیرة 

 .وفاة العرب؟" نیعلنو
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  م والغربسالبین اإل
Entre Islam et 

Occident 
_______________ 

  نمكسیم رودنسو
Maxime Rodinson 
_______________ 

1915 – 2004 
  رنساف

 1998: 1ط
 تاریخ  ضوعيمو، مترجم

_______________ 

الناشئ اما   الشاب  لذي حدا بذلك 
ب یھودیفي  فیئة  تنكرت رقیة  ة 

ساعٍ و  ،اھودیتھلی مجرد  یعمل 
أن المتخ  إلى  من  صصین یصبح 

ف لھم  االمشھود  ة میالساغات  للي 
وكیف او اإلسالمي؟  لعالم 

استطاع ذلك المناضل األممي أن 
لعمل م السیاسي وایتصدى لاللتزا

باإلضاالعلمي   آن  إلى ففي  ة 
باإل دیولوجیات؟ یاھتمامھ 

ی التي  الكتاب   ضمھااألحادیث 
مكسیم  جأ  حملت  ن رودنسووبة 
ھذه  لا على  الشیقة  األسئلة علمیة 

سنعبُ وكثیر   إذ  عغیرھا.  لى ر 
إأث بره  فيا  یسارلى   لشعبیة 

الشرق ،  الثالثینیات وأقطار 
األجنب الحمایة  أثناء  ، یةاألدنى 

ا فیموأوساط  بعد لتقدمیین   ا 
 

  
 

 
_______________ 

فریداً    لنكتشف  ،برالح رجالً 
حبھ    نوعھمن     ع الطلالفي 

شي كل  س یل  ھنلكء.  على 
وحسب للماضي  فقد   ،مؤرخاً 

ن  بقي ً حتى  معنیا حیاتھ    ھایة 
اضایبق لة  تصملا  لحاضرا 

العربي  العالم  بمشكالت 
الفلسطینیة.   شخصیة والمسألة 

لعقال  تبدى  ت   ،ني حقیقيمتمیزة 
عبر الكتاب  لنا  الناشر   .ھذا 

كنعان والنشر  دار   للدراسات 
 . ایدیب یك یوو
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  ةتلاالق  الھویات
_______________ 

 مین معلوفأ
_______________ 

1949 -  
 نلبنا
  تبالفرنسیة، ترجم  1998: 1ط

 إلى العربیة  1999
 اعيتاریخ ونقد اجتم  موضوعي

_______________ 

متویحت مقاالت  في عوي  ددة 
الھوی الفردیة    ةمسألة 

والھوی اوالجماعیة،  لمركبة، ات 
تحولف  ث ویبح سبب   ھویة  ي 

اجتمایند أو  وثقافیةیة  إلى    عیة 
 ا) (ویكیبیدی ة لآلخرھویة مدمر

م   اءلیتس انوفلعأمین  طالقاً ، 
عادي   سؤال  الھویة،  من  عن 

تثیرھا،  التي  واألھواء 
القاتلوانحرا یبدفاتھا  لماذا  و  ة. 

ج الصعب  المرء  د من  على  اً 
انتماءاتھ الاالضط بجمیع  ع 

ت   (...)؟  تامةوبحریة    ونكھل 
األبد    لىإ  عرضة  تمعاتنا مج
الل وتصاعد  فقط  توتر  لعنف، 

  یھا ال ن فیشوألن البشر الذین یع
وال  ال  نیعتنقو نفسھا،  دیانة 

البشرة عینھ،     (...) یملكون لون 
الطب قانون  قانون ھل ھو  أم    یعة 

الذ االتاریخ  على  یحكم   بشر لي 
 

 
 

 
_______________ 

ھویتھم باسم  قّرر لق  ؟بالتناحر  د 
كلمؤلا "الھوتاف  لة" اتالقیات  بة 

القد  ألنھ ھذا  المحتومیرفض  ، ر 
یزخر الكتاب  ة ملحكبا  وھذا 

والوال باألمل  لق،قتبصر   وكذلك 
)goodreads .( 

في  ولد  لبناني  وصحافي  أدیب 
لھ   البیروت  في العدید من  مؤلفات 

والتارال والمسرح یروایة  خ 
و ترجماالشعري  قد   ت لسیاسة، 

إلى   .لغة  40  نحو   بعضھا 
 Claude Truong-Ngoc ةروصلا
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  ب الشمسبا
_______________ 

 خوريس لیاإ
_______________ 

1948 –  
 لبنان

 1998: 1ط
 روایة أدبي

_______________ 

" یمضي إلیاس سفي "باب الشم
ب المطر سخوري  مسیرة  رد 

وال تھجیر وحل،  والموت 
یت  ا خیممو ون محلوأناس 
یحلم الحیبا ولكة...  بالوطن  ن ون 

تقول ھناك وطن   نھیلة  یكون  لن 
نموأبل  ق ً ن  جمیعا اآلن و  ...ت 

المریض  ذاك  ومات  نھیلة  ماتت 
ثالث  شخصیات  شمس،  وماتت 

یة سانیة الفلسفبعادھا اإلنتطوق بأ 
األ بصمت حأحداق  تلفھا  داث، 

سوى غبلی معانیھ  یترجم  لم   ،
 طرمآقي والع المدمو

www.goodreads.com 
والفراتیالن  النكبة  روایة  ل 

 صعود   وبدایة  الفلسطینیة،
 ت اوتعقید  ،دائیةفال  الحركة

 األمل،   وخیبات  الوطني،  كفاحال
  الحلم   على  واإلصرار

 )حسن خضر(
 روائيخوري قاص و الیاس

 

 
 

 
_______________ 

 لبناني.  وناقد وكاتب مسرحي
تح رئیس  منصب  ریر  شغل 

النفي  ثقااللملحق  ا ھار لجریدة 
وكان    .2009حتى    1993  من

القسممسؤو عن  في   الً  الثقافي 
ً فن   مل مدیراً ع.  رفیالسجریدة     یا

عامي   بین  بیروت  لمسرح 
في  1998و  1992 ودرس   .

و اللبنانیة  الجامعة الجامعة 
بیاأل في  وجامعة  میركیة  روت 
نیویوركوك في   . لومبیا 
  ن م  ةروصلا  .ایدیبی كیو

abjjad.com 
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الباشا  ال جر كل
شھ  یوج  يد علمحم

 ة وبناء مصر الحدیث
All the Pasha's Men. 

Mehmed Ali, his Army and 

the Making of Modern Egypt 
_______________ 

 ميھخالد ف
_______________ 

1964 –  
 صرم
 1998: 1ط
 2000بیة العررجمة الت

  تاریخ موضوعي
_______________ 

وسب ممتع  ویفیض لس  أسلوب 
محمد ی  ابالدرام الكتاب  ھذا  ضع 

معیار  أمام  وجیشھ  ودولتھ  علي 
ح منھ  یرى  ال  اكًما علمي، 

دیكتاأسطو وال  بقدر  رة  ا متوًرا، 
التا إطاره  في  كما ریضعھ  یخي. 

 ةمفیة مھة وفلسیقدم إضافة علمی
مفھو  لىإ السلدراسة  طة م 

بناء   ویحلل  على وتشكُّلھا، 
تل وثائنظرتھ  وخطابات ك  ق 

االجی ھذا لمصري  ش  في 
تلك لعا تشكُّل  ویستكشف  صر، 

من  واحدة  في  وتطورھا  السلطة 
ا تحوالتھا  تأكثر   أثیًرا لتاریخیة 

اآلن  ربما  الكتاب ھذا    حفت  .إلى 
 

 
 

 
 

_______________ 

المؤرخ   لى قراء عین والعیون 
الائثو شدیدة  ة، خصوصیق 
المورو و من  كثیًرا  ل  ثات  حوَّ

مص لصلتصبح  ناعة  ادر 
أرشخفد  التاریخ، یفات ل 

في برتُ اع الكتاب  ھذا  قبل  ت 
المنسیة،  أو  المجھولة  عداد 

الغ عنھا  نفض  أن  بار إلى 
كنوأشعَر بكونھا  شدید  نا  ًزا 

 .میة في دراسة تاریخناھاأل
ar.qantara.de 

 يبرع يس يب يب نم ةروصلا
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ن  م حدبة،لملمرایا اا
 البنیویة إلى التفكیك

_______________ 

 عبد العزیز حمودة
_______________ 

1937 - 2006 
 مصر 

 1998: 1ط
 لغة لعلم ا  موضوعي مترجم

_______________ 
الكایقو ما   ليع:  تبل  نقیض 

ا یا المقعرة تقوم المرایرالمفعل ات
بت الشخوص المحدبة  حجم  زییف 

وتلاشیواأل نقك  ء   ة طھي 
للدراسة ا األساسیة  النطالق 

البنیویة  النقدیة  للتجلیات  الحالیة 
تاب ومن ثم فالك  یك للحداثةوالتفك

دراس في   ةلیس  بل  الحداثة  في 
أمال اللذین  النقدیین  ثارا شروعین 
االربجدلا  منلكثیر  ا في  عین ل 

الغرا  امع العالم  في  بي األخیرة 
م في والكثیر  الصخب  ن 

عشرمالخالسنوات    ة راالخیة  س 
 ي العالم العربيف

books.google.de 

 
 

 
_______________ 

ح العزیز  درس    مودةعبد 
كورنیلب األمریكیة    جامعة 
 رعلى درجة الماجستیصل  حو

م  ث  1965في االدب المسرحي  
من نفس    هارتودكعلى ال حصل  

، وعاد إلى  1968 امع جامعةال
لیعمجامعة   بتدریس  القاھرة  ل 

واأل  ي.لمسرحادب  النقد 
المقعرة ال  ب وكتا من    مرایا 

بعدھا  صدر  ثالثیة  سلسلة 
الم م  قعرةالمرایا  ن  والخروج 

  التیھ
 ) ویكیبیدیا(
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   عقللاحتالل ا
 داع الغالتطبیع، الحصار، صر

_______________ 

 يئرالجزامحمد 
_______________ 

1939 –  
 اقالعر

 1998: 1ط
  فكریة دراسة   موضوعي

_______________ 

الكاتب فیھ  یأخذك  الكتاب:   ھذا 
ال بمھارمحمد  تھ جزائري 

بدایات   المعھودة، من  برحلة 
رودس    ة(الھدن ) 1948األولى: 

نھایاتإل  ) غننھا(كوب  ى 
الم!) حتى لس(ا  وأوسلوالتحالف،  

ا بعض  وسق سقوط  وط لمثقفین، 
یأخ.  الخیارات من ذك  كما 

العراق   يف الخبز    رحصا
رحلة -األغنى إلى  األفقر، 

كما .  الطحین تحت درجة الصفر
إل عریقودك  مى  عام اق  بعد  ا 

عند استقالة   نو، ماذا سیك2002
  ف.ستقالة التخلاالخوف، و

http://raffy.me 
 

 
 

 
_______________ 

نذ مافة الوطنیة  عمل في الصح
وتول الخمسینات    ى مطلع 

قیادیة سك  :مواقع  رتیر  منھا 
مجلة وسؤالمحریر  الت في  ل 

التحریر  -  )،ق(الروا مسؤول 
مستقل في  األسبوعي ال  للملحق

(الجم ئیس  ر-یة)،  ھورجریدة 
(األدب   ریتحر مجلة 

األدباء /رالمعاص اتحاد 
العراق،   في  رئیس  -والكتاب 

 . نجلة فنوتحریر م
www.goodreads.com 
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  الباذنجانة الزرقاء
_______________ 

 اويمیرال الطح
_______________ 

1968 –  
 رمص

 1998: 1ط
 یةاور أدبي

_______________ 
معھودة،  غیر  تقنیة  لھا  الروایة 

ال على  عالیة  تسلوقدرة  ط سرد 
خاللھا   طحاوي من  میرال 

قیة رلضوء على حال المرأة الشا
المتمزقة وبطلة وعوالمھا   .

ع تقإنسانة  الزرقاء"    نةانجالباذ"
عائلتھاأ توقعات  فأمھا سیرة   :

یریدھترید وأبوھا  أمیرة  ا ھا 
ف ع وأخوالمة  قدیسة   اھضاء 

تصلي كثیراً. وبین ھذه التوقعات 
تتفجر  التي  واألحاسیس   العائلیة 

ئماً خاسرة؛ لبطلة حرب داداخل ا 
ھزف المحبة،  عالقات  في  ئم اشل 

اجتم خیبات   اعیة سیاسیة، 
goodreads.com 

الطح كاتمیرال  وائیة ور  بةاوي 
في ولدت  مدینة   مصریة 

الشرقیة  الحسی بمحافظة   -نیة 
لطحاویة" التي ا"لقبیلة    ي ابنةھو

من   البدویة أھم  أتعد  القبائل  كبر 
 سانس حصلت على لی -المصریة 

 
 

 
_______________ 

الزقازیق.اآلد جامعة  من   اب 
اصوا دراستھا  ة  ألكادیمیلت 

  ت درس.  اهورتدكر والالماجستی
  بجامعة القاھرة   قارنملألدب اا
أحالیا  و لألدب  تعمل  ستاذًا 

 نا. زوأری معةالعربي بجا
روایات    خمسھا  ل  تصدر

قصصیة  ترجمت  ومجموعة 
منھا   من بعض  العدید  الى 

 . كیبیدیا)(وی اللغات
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ناُء  بالحو سوریا: أف
وجھائھم الریفیین  

قل شأنًا  األ
   وسیاساتھم

Syria's Peasantry, the 
Descendants of Its 

Lesser Rural Notables, 
and Their Politics 

_______________ 

 حنا بطاطو
_______________ 

1926 – 2000 

  فلسطین
 2014لترجمة ، ا1999: 1ط

 اریخت   عيموضو

_______________ 

في المساعدة كتاب  الكمن أھمیة  ت
الراھن المرحلة  فھم  ن م  ةعلى 

السورزاأل تطور   ،ةیمة  كیفیة 
سوریا والعوامل الداخلیة المؤثرة 

الكتا الدائرة.  الحرب  ب في 
تحلیلیة  مسا السلطة ھمة   لطبیعة 

سوری في  القائمة  ، االسیاسیة 
الجذو إلى  االجتماعیبالعودة  ة ر 

والسیااصتالقوا لدیة  ئات فلسیة 
وتسلیا لھا،  الضوء لمشكلة  ط 

یة ھبذالجوانب العقائدیة والمعلى  
 .السوري بع ونات الشكلم

  
 

 
_______________ 

مؤرخ فلسطیني مختص في 
 حدیثبي التاریخ المشرق العر

بط الوالھاجر  إلى  ات  یاطو 
عام     نال   ،1948المتحدة 

ا في  الدكتوراه  لعلوم  درجة 
ھارفرد  امجمن    سیةالسیا عة 

عا اشتغل و  1960م  في 
ف الجامعة بالتدریس  ي 

بیروتاأل في  ة  جامع  مریكیة 
الوالورجتاوج في  ت  یان 

عن   .المتحدة دراسات  ولھ 
 goodreads.comالعراق. 
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ي  الحداثة التابعة ف
  قافة المصریةالث

_______________ 

 اويسید البحر
_______________ 

1953 - 2018  
 مصر

 1999: 1ط
  ياعمونقد اجت تاریخ يوعموض

_______________ 

المأزق  عمق  یعالج  كتاب 
یعیشھ   الذي  مجتمع الحضاري 

وا ثقافال المصریة  لعربیة ة 
المأزق   ةالحدیث وھو  والراھنة. 

الثق  يالذ فقط  لیس  افة یھدد 
ما محدود، وإنلوایق  الضبمعناھا  

والكیان،  الوجو  ددیھ  (...)د 
بنیة التبعیة الذھنیة، بسبب ھیمنة  

المثقعفقط    یسل أو ن  یفلى 
الحال منذ  البرجوازیة، كما كان 
وحتى  على  محمد  عصر  بدایة 

ع بل  ماآلن،  الطبقات لى  جمل 
م  الشعبیة  انتشار نحتى  عبر  ھا، 

اإلع وخاصة الوسائل  الجدیدة  م 
وا في   امھخدااستلتلیفزیون، 

ھذ التفرض  الذعبه  على یة  ھنیة 
مكان من ذھان في كل  مجمل األ

 )نن معیب يسم( أرض الوطن.

 
 

 
_______________ 

البحراوي   أدیب سید  ناقد 
في   عمل  جامعي،  وأستاذ 

ا لیون  بفرنسا،  لثانجامعة  یة 
لو أستاذًا  العربي ألعمل  دب 

  جامعة القاھرة. بالحدیث والنقد  
علتول اإلشراف  عى  ت شراى 

لى  حصول علللمیة  لرسائل العا
الماجست والدكتورادرجتي  ه یر 

وفرن والجزائر  مصر   ا.سفي 
لمؤتمرات  ا نمفي كثیر  شارك

مختلف   في  مقاالتھ  ونُشرت 
والعربیة  المصریة  الصحف 

عنھ    وكتبوالفرنسیة،  
فمجموعة   الباحثین   يمن 

العین  دار  عن  صدر  كتاب 
النقد   2010  ةسن   بعنوان 

  قع.لواواإلبداع وا
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  راثتلاورة  األسطو
_______________ 

 نيمسید حسن الق
_______________ 

1947 -  
 مصر

 1999: 1ط
  ثارت ةدراس موضوعي

_______________ 
ال تتبع  دراسلقد  في  ھذه تباحث  ة 

 ً المقام  وعلمیاً    منھجا األول في 
ة قة األسطورعالد ى رصلسعى إ

وبفلدیبال ً ن  عموما الحیاة  ، سفة 
اإل معنوأحوال  فھو  ولذا  ي نتاج 

بمتھ  دراسي  ف ت ال كشللتراث 
تطورھا  متتبعاً  محددة،  وقضایا 
التاریخي، وأھمیتھا في مجتمعھا 

إبروبی  وعصرھا مع  از ئتھا، 
في   الفكري اموقعھا  لصراع 
تعبیرھا خصوصیة   ومدى  عن 

م بھجعصرھا،  ربطھا  م وع 
اآل  ضرحاال اً مزلتم  نومشاكل 

باألكادیمیة  في   ، البحثیةذلك 
الانط مطامحھ  من  في ا  علیالقاً 

القوميلتحا جتماعي، االو  رر 
درس و باب  فتح  في  المساھمة 

یقدم  أن  یمكنھ  القدیم  التراث 
سالح  ھیرللجما ً العربیة  فكریا  اً 
. نلمعركة الفكریة الدائرة اآلافي  

goodreads.com   

 
 
 

 
 

_______________ 
 متدیٍن في بیتٍ  يقمنالسید  نشأ  

أز حھرّيٍ ألٍب  ع.  لى  صل 
الفلس في  عة  جام  منفة  إجازةٌ 
شمس،     1969  رجختعین 

في   للفلسفة  مدرًسا  وعمل 
الثانویة بقنا، ثم سافر   المرحلة 

ب واستكمل  الكوللعمل  یت 
العلمي  م لدراسات لشواره 

ا بالجامعة  یسوعیة  لالعلیا 
جائزة    حصل.  ببیروت على 

(تالة  لدولا   فع ) ر2009قدیریة 
دعو  الشیخ البدري    ى یوسف 
الب بسحب الجائزة  ئیةً یطقضا

 arabatheistbroadcasting نھم
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غصن مطعم بشجرة  
 غریبة

_______________ 

 صالح نیازي
_______________ 

1935 - 
  قالعرا

 1999: 1ط
 ائیةورة ذاتیة ریس  عيموضو

 _______________ 

ھذا   كتابھ  صالح   قدمی  ملفي  لنا 
وذاترة  سی  یازين حوادث یة 

أیا في ر، بل قدم  بسحف  ھب  مرت
العراقي  التأریخ  وفي  الحیاة 

وتش والمعاصر  كل القریب 
العراق شخصیة   نھ إ  .يالفرد 

لیصل إقرب  أیث  دح الفلسفة  لى 
 ه وھوعلى بلد  حائرلى الحیرة،  ا
بار بلده خأ  ي،ویتشظ  قمزیت  راهی

بذتع فقط  الحیرة  لیست  ل بھ، 
ً تھ  سئلأظل یطلق  الغربة، وی  بحثا

وھو یقی  وما  الیقین،عن   لدیھ،  ن 
الریاح،  تذروه  شيء  كل  یرى 

نحن   ھل  مطعمة أترى  غصان 
غریبةشجاأفي   غصان أ  ،ر 

م تیبست ة األرمن الشج  مقطوعة
ا قساوة  التي مرت لبفعل  ظروف 

 . ياقلعرمع اعلى المجت
www.8gharb.com 

 
 

 
_______________ 

ش نیازي  ومترجم  صالح  اعر 
مراع تخرج  دقي  ار ن 

العاعلمالم على  حاص  .لیةین  ل 
من  العربیة  اللغة  في  لیسانس 
 جامعة بغداد وعلى الدكتوراه من

SOAS  ل في  عمل    .ندنبجامعة 
التفو  إلذاعةا ثم ي  لفزیون 

وظی من  إلى    تھففصل  لیعود 
بع قاإلذاعة   14ورة  ثیام  د 

 1963  عتقالھاتم    .1958موز  ت
شباطابعد   قرر  ف  ،نقالب 

العراق  الخروج     قر استومن 
 )ابیدی ویكی ( نلندب
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  مالئكة وشیاطین
Angels & 

Demons 
_______________ 

 )Dan Brown( براوندان 
_______________ 

1964 – 
   یكاأمر

 2000: 1ط
 مترجم 

 یةائرو روایة دبيأ

_______________ 

مالئكة  ر  ھي ) وشیاطینوایة 
رواثا  ریكي ماأل  المؤلف  یاتني 

عام   في  براون  ، 2000دان 
 .أثارت ضجة إشكالیة

العل بین  العداء  عن  م تتحدث 
اوالدین تآمر  وعن  لمؤسسة . 

 .خعبر التاریالفاتیكان دینیة لا
مغامر ھي  الروایة  ة ھذه 

النغدون روبسور  یبروفال  رت 
روایة فینشي  یفش  بطل  دا   -رة 

قادتاألولى إلى متاھا، والتي  ت ھ 
ً اتیكان  الفأقبیة  و حقیقة عن    بحثا

نشأ  أنھ  یُعتقد  قدیم  سري  تنظیم 
ویُسمى  الكنیسة  لمعاداة 

  The Illuminatiنالمتنورو
الروایتبد یدعى   ةأ  عالم   بمقتل 

 

 
 

 
_______________ 

ف ووشیترلیوناردو  شعاا  ر  م 
صدره،    لمستنیرینا   ثم على 
ات لیلة  األحداث  ختیار توالى 

الم  الع  الذعر  یعمالجدید، ف  البابا
العم  إثر المروعة  یات  لقتل 

المرشحین  األربعة  للكرادلة 
 لمنصب البابا. 

براون  أمریكي   مؤلف  دان 
یاتھ  اأشھر رو  لقصص الخیال.

فینشي   دا   Theروایة شیفرة 
Da Vinci Code 2003.   
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  ةزھركایة ح
_______________ 

 شیخحنان ال
_______________ 

1945 -  
  لبنان

 2000: 1ط
 روایة أدبي

_______________ 

لب فتاة  حكایة  كھي  انت نانیة، 
للح اللبنضحیة  األھلیة ارب  نیة 

علعاش لبنان  أربعة   ىھا  مدار 
عاًما روف لظیة  وضح  عشر 

القاسنشئ ت ا.  ةیتھا  ي نصرلعاألب 
ب المعاملة  في  وبین یفرق  ینھا 

والشاأ اخیھا،  وثب  بھ قت  لذي 
الذي شارك   الھا ا، وخھى عنیتخل

الرئیس  اغتیال  محاولة  في 
شھاب،  فؤاد  األسبق،  اللبناني 

إل الوھرب  أفریقیا،  یحسن ى   
إلیھ، تال لجأت  حین  معھا  عامل 
أدربو تعود  فاشل  زواج   اجھاعد 

 ھلة في یدسقع فریسة  لت  لبنانإلى  
الطوائف  صناق إلحدى  ، ینتمي 
فضاجعی وھا  منھ،  تفلح ال  تحمل 
اف ملي  حمتخلص  ولن  حین ھا، 

ت  تصارحھ أنھا  عرف یدرك 
بھا فیطمئنھا    ھحقیقت ویغدر 

  یھا.علیطلق الرصاص  ف
   elmahatta لح عبدالحفیظصا

 
 

 
 

_______________ 
الشیخ  ت  لعم في  حنان 

ز  تانتقلفة  الصحا ا  وجھمع 
ال العربيخلإلى  سث  یج  افرت م 

إ لندن  في  الحرب  لتقیم  ثر 
لاأل في  وكتببناھلیة  عن ن  ھا  ت 

  1980زھرة  كایة  ح   تھاروای
في منعت  العربیة  التي  الدول 

تعالج . الجنسموضوع    ألنھا 
متكوھي   تكتب  اتبة  حررة 

متخطیبج األعراف   ةرأة 
 goodreads.com. والتقالید
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  ةكریرحلتي الف
_______________ 

 عبد الوھاب المسیري
_______________ 

1938 - 2008  
 مصر

 2000: 1ط
 ةسیرة ذاتی موضوعي

_______________ 

عبدیر  ريالمسی  الوھاب  صد 
 الفكر   في  الفردیة  ھتحوالت

 نفسھ،   الوقت   يف  یؤرخو   والمنھج
ھلبأكم  جیلل  ف المؤل  لة رح  يھ. 

ت  من   حولھ  ما  مع  علفاالفردیة 
 دمنھور   يف  ُولد  أن  منذ  تجارب

 لىإ  تقلان  أن  ىإل  افیھ  شأون
 نیویورك   إلى  ومنھا  سكندریةاإل
 استقر  حیث  القاھرة  إلى  أخیًرا  ثم
 رحلةال  ھذه  كانت   فإذا.  مالمقا  بھ

 فھي  ذاتیة،  غیر  سیرة  یة،رالفك
 موضوعیة،  غیر  سیرة  اضً أی

 فضاء  في  قيیلت  ناإنس  ةسیر
 فھو  ولھذا   ام،العب  الخاص  اتھحی
 ة جردالم  لفكریةا  القضایا  ر یذك  ال

 ائًما د  عھایشف   نماوإ  ،وحسب
 اقتباسات   أو  حیاتھ  من  بأحداث

 ترجمت   كیف  تبین  كتاباتھ  من
 نفسھا )  امةالع(  یةالفكر  القضیة

 يف  محددة  وقائعو  أحداث  لىإ
 

 
 

 
_______________ 

)  صةالخا(  یةالشخص  حیاتھ
 السلس  لفلمؤا  أسلوبب  كوذل

 وھذه.  والساخر  یقالعمو
  عض بب   تتمیز  ةالجدید  طبعةال

 لحقم  اھمھوأ  اتاإلضاف
 رحلة  یتناول  ركبی  ورص

  حیاتھ   ومحطات   المؤلف
 المختلفة

www.goodreads.com 
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  داریةج
_______________ 

 محمود درویش
_______________ 

1941 – 2008 
  نطیفلس
 2000: 1ط

 شعر أدبي

_______________ 

الیا  ھزمتك  "  فنون موت 
وفيكھ،  "جمیعھا عبارة   ذا 

محمود  الشاعر  یكثف  واحدة 
درویش في جداریتھ ما حاول أن 

دى متنوعة على مسالیب  یقولھ بأ
 الدیوان  -یدة قصھذه ال

ال لحظة  بین تإنھا  األخیرة  حدي 
موذالغة   ایة ونھجھة،  ن  كرة 

 .  عةقترب بسرت ت كان
 . رةیخالجداریة قصیدتھ األو

یتأمل اتھ، وعانیحكي فیھا قصة م
بنیوأحوالھ،   جاتھ، ویوصي فرح 

أحبابھ، وھي ما سّماھا "جداریة 
دروی زاعٌم محمود  زعم  ش"، 

بین أ ما  جدار  إلى  منسوبة  نھا 
للفال یبنیھ  الذي  والموت  ان نحیاة 

ذكَره، ویخلِّد  میموال    فنُّھ  ع تنع 
تذ أن  بالرسمة  كونلك   مشبھة 

على  تُبسط  التي  التشكیلیة  الفنیة 
كلالمالجدار   منھا حیط  فیرتع  ھ، 

كلا أفقفنان  بھا  ویتمألَّ   ل مرتع، 
 

 
 

   
_______________ 

ى ھم  .ھالناظر، ویتسرَّ
م أحد أھیعتبر    درویش  محمود

ارتبط  الشعراء   الذین  العرب 
الثورة  سمھما تسب  ان  .بشعر 
شیوعي  ال  بالحزلى  إ

فياإلس صحافة   رائیلي وعمل 
  1972.  مراًرااعتقل    .الحزب
إ السوفییتي تحاالالى  توجھ  د 

بمنظمة  ال،  سةرادلل تحق 
الفلسطینی في ة،  التحریر  عمل 

النشر   لتابعة  امؤسسات 
ا المنظمة  لفلسطینیة،  لتحریر 

 . كرمللا مجلةأسس 
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  أولیة العقل، نقد
أطروحات اِالسالم  

  سيالسیا
_______________ 

 عادل ضاھر
_______________ 

1939 -  
  لبنان

 2001: 1ط
 تاریخ ونقد اجتماعي موضوعي

_______________ 

ا المسألة  أساسیةكألإن   ثر 
الكتاب   ھذا  أولیة ملغرض  سألة 

ا وھذه  لیست ة  لبدایالعقل 
فقطریضرو حض لد  ة 

األ القاضیة األطروحة  ولى 
الإعب للنقل على   قل، عطاء أسبقیة 

وأ تحویبل  لغرض  الجدل ل  یضاً 
األطرحو الباقیة ل  األربع  وحات 

كون المقام من  في  فلسفیاً  جدالً  ھ 
لكل   .األول فصالً  خصص 

وتثأطروحة ھذه ر  ی، 
األسئلة  األطر شتى  ول حوحات 

عال نفھم  أن  ینبغي  دكیف   ینقة 
كسماو لسیاسة با  سالماإلي 

ا على وجواز  إلیھا  نھا أ  لنظر 
تاریخ عالقة  من  ة یأكثر 

معقووارضة،  ع لیة حول 
 المرجعیة  ضي بجعلقاوقف اللما

 
 

  
 

_______________ 
خص  نھائیة حتى فیما یالجینیة  

دور  وحصر  العامة    القضایا 
 . مجال العامعقل في الال

ضاھر    درس في  عادل 
األ ب  یةمیركالجامعة  ت  یرو في 

فوجامع وجامعة  ة  رانكفورت 
وحا شھادة ز  نیویورك.  على 

في   من لفلا الدكتوراه    سفة 
األخ .  1967عام    رةیالجامعة 

التدریسعمل   حقل  . في 
Goodreads/ ویكیبیدیا 
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و  المرایا المقعرة، نح
  نظریة نقدیة عربیة

_______________ 

 ودةحمیز العز بدع
_______________ 

1937 – 2006 
 رمص

 2001: 1ط
 اجتماعيخ ونقد  یارت    عيوضمو

_______________ 

االعتبار  الدراسة رد  تحاول ھذه 
أمام للبال بوضعھا  العربیة  غة 
عادیة"  ایر"م الحجم ا  تعكس 

. يإلنجازات العقل العرب  يالحقیق
طری  -سة  لدراا  وتخلص ق عن 

للت جدیدة  البالغقراءة   ي راث 
إلى   ي،ربلعا تھدف  ال  قراءة 
 ي ثالحاضر الحدا  شرعیة  سیسأت

إلى أن   -ث ذاتھ  ة الترایبل شرع
نظریة  قدمت  العربیة  البالغة 

أ ونظریة  تشھدان دبلغویة  یة 
 -ھما  . ثم إنيبعرلبعبقریة العقل ا

یمارس   لم  شعار الو  لحداثیون 
م التالقطیعة  ن م  كان  -ث  راع 

م  كنالمم إلى  درستین تطویرھما 
تقال عن   نال  ونضجا  تكامال 
 ة یالغرباألدبیة غویة واللس المدار

بھانا  يالت طوال   البعض  بھر 
 . القرن العشرین

  
 

 
_______________ 

العز حمودةعبد  درس    یز 
كورنیب ألمریكیة  ا  لجامعة 

ستیر جعلى درجة الماوحصل  
م  ث  1965دب المسرحي  في األ

من نفس    هالدكتورا  علىحصل  
إلى   اد، وع1968عام  الجامعة

لیعم القاھرة  ریس  بتدل  جامعة 
الال واألدب   رحي.سمنقد 

المقعرة المر  اب توك من    ایا 
صدر   ثالثیة   أیضاسلسلة 
والخرو المحدبة  من المرایا  ج 

 یا یدب ویكی / Goodreads التیھ
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  ا سارترباب
_______________ 

 ربدعلي 
_______________ 

1979 - 
  العراق

 2001: 1ط
 ة روای   بيأد

 _______________ 

غ  رجال األطوار: ونساء  ریبو 
ثوار،  فالسفة  مثقفات،  عاھرات 

م دجالون،  غامرون سیاسیون 
الثقافیة ة  اوعسكر، یصنعون الحی
شارع   في  في اوالسیاسیة  لرشید 

ال حیث  ھي لمالوا  مقاھيبغداد، 
ولحانااو واألوتیت  الت. األقبیة 

تس الستین  خرروایة  الجیل   ي من 
ال حنا  راقعفي  ذو ی.  وسف 
 وصدیقتھ  لغریبة،ا  السحنة

الرحمن  عبد  بھار،  نونو  الخلیعة 
ة الفیلسوف العراقي عاشق الفلسف

بول  جان  وتلمیذ   الوجودیة 
داللسا الراقصة   رتر،  مصابني 
بتقلب تال حیاتھا  تقلبت  ي 
دوب ح  عیلإسما  ،ةلسیاسا
التھازيالنا شاؤول  یھودي ، 

لذي یرید أن یقیم على ا  الشیوعي
إدمونامملكة  رض  األ  لسعادة، 
تروع یرید الذسكي  تاشق  كان  ي 

یصنع كل   الثورة  أن   ویحطم 
 

 
 

 
 

_______________ 

الجمیلة ش خدوري  نادیة  يء، 
ضح  تيلا ھواة أصبحت  یة 

بغداد االتقلیعات   إنھا  لثقافیة. 
ب لستینا   بین   اھضاتتناقات 

ومناززوا الفقر  ل ریب 
عائالت  یناألرستقراطی  :

 اتالصراعیة  تتناحر على خلف
واإل والسثن الطبقیة  اسیة، ییة 

السیاسیة  و التقلبات  تعیش 
 . الطاحنة والثورات الدمویة

أن بدر  لألدب علي  دراستھ  ھى 
ف بغداج  يالفرنسي  ثم امعة  د، 

فلسفة في جامعة لأكمل دراسة ا
 . میقث ی حی  الجیكفي ب  بروكسل

 Goodreads /یا ویكیبید 
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حل إلى  تر شھرزاد 
  الغرب

Scheherazade Goes 
West  

_______________ 

 فاطمة المرنیسي
_______________ 

1940 - 2015  
 المغرب

 2003، باالنجلیزیة 2001: 1ط
 ) رجممت( عربیةبال
 ، خ ونقد اجتماعياریت عيوضمو

 جیندر
_______________ 

عن   تاب الكذا  ھطرح المؤلفة في  
ا ، خاصة  بصفھ  يقشرلالمجتمع 

عو لھ  یحدث  یسمع  ما  سم اندما 
ل ما تتمیز بھ من جماو  شھر زاد

المجتمع وذكا فكرة  وما  ء، 
المرأة  ع  يالغرب  ، الشرقیةن 

ھذ الخاطئ    اولماذا  أنھا الفكر 
ا وھذ  ءيشكل  من    ردةأة مجامر

أم حیث  خاطئ  المرأةنظور   ن 
والنفوقیالشر بالُسلطة  تتمتع  ، ذة 

الكاتب  ھذا ماو  تبحث عن،  ةتبینھ 
المجتمع الم  دور في  الفعال  رأة 

" ذلك  السیاسي  من   -الدور 
من و  واالجتماعي" كل  نظرة 

 ةرقي للمرألشاالرجل الغربي و
www.goodreads.com 

 
 

  
_______________ 

وكاتب اعالمة  و تجة  بة  كاتماع 
مغربیة كتب    نسویة  لھا 

اللغات ت  ترجم العدید من  إلى 
العلوم سدر  یة.المعال ت 

جاسیالس في  سورایة  بون معة 
في   براندیز  فجامعة  فرنسا  في 
حیث   المتحدة  الوالیات 

عل الدكتوراه حصلت  شھادة  ى 
ال أصبما ثومنذ  حت  نینات 

جامعة   في  حمد ممدرسة 
بالرباط.  یا) بید(ویكی  الخامس 

 marefa.org نم ةر وصلاو
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  لدینیوم ا
_______________ 

 رمیاأل رشا
_______________ 

1984 –  
  لبنان

 2002: 1ط
 روایة   أدبي

_______________ 

لسان شیخٍ   سرودة علىم  ةالروای
لح عالقتھما بیروي  تفاصیل  یبتھ 

بدأت إنجا  اقٍ فبات  التي  ز على 
بمشر یتعلق  شعر وع  فھرسة 
ذرالمتن یتحول  المشروع   یعة بي. 

مقتعللقاءات   في  اد  یبة. حبلنزل 
في عتی لمضایقات  الشیخ  رض 

مس جماعات إدارة  من  جده 
د برنامجاً  یقدم  ینیاً أصولیة. 

تلفزیون  قناة  نفھم   ة،یلمصلحة  ثم 
وأ لفترة،  یسجن  یروي نأنھ  ھ 

تصلنا  سجنھ.  من  األحداث 
حرأ  اتءإیحا ثمة  قن  ائمة. باً 
االحب إلى  تسافر  لخارج، یبة 

یلتحق   نھایة   بھاوالشیخ   في 
بلغة   ةمكتوب  یةالروا  .روایةلا

ق یمكن  وال  شاقة،  راءة معجمیّة 
فھي  التسلیة  محمل  على  الروایة 

اللغویة والبالملی  غة ئة بالفصاحة 
ً متحانیجعلھا ا  ام . يللقارئ العاد  ا

تجر بھذا  روائیة بوھي   ة 
 

 
 

 
_______________ 

عند  اأث  ملفتة.  موحةط رت 
عام   في    2002صدورھا 

ترجمت ، وناقضةردود فعل مت
إ ایالرو الة  اإلنجلیزیة لغتین  لى 
األمی  .رنسیةوالف ناِشَرة  رشا  ر 

و ثقافیة  وناقِدَة  روائیة.  لبنانیة، 
كبَد الِكتابَة  في الِ طأت  بة 
إلى لبنان،    اریس. بَعد َعودَتِھبا

عام   فشاَركَ   1990وفي  ي  ت 
دار  أتَ  نشرسیس  دار   الجدید، 

مستقلة أعمال لبنانیة  َنَشرت   ،
هللا    عبد ومي  خات محمد  

بن  حسی(  مھریغو  ليیالعال ن 
   ادیییكیب) وحمزة

al-akhbar.com 
 daraj.com نم ةروصلاو
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  ریا وسكینة رجال 
_______________ 

 عیسى صالح
_______________ 

1939 – 2017 

  مصر
 2002 :1ط

ة  سیرة سیاسی   موضوعي
 عیةواجتما

_______________ 

الكاتب   1921  معل  يف وصف 
العقاد   الكبیر محمود  عباس 

"سكینةالشقیقتی و  "ریا"  " ن 
النفوس أنھ ب أصحاب  من  ما 
دخلت   منذو.  لمیتةا الحین  ذلك 

 التاریخ باعتبارھما رمزا   االثنتان
ورلمجا  للشر یعِن  لد  من أحم  د 

ة ما نسب حقیق  يتقصالمؤرخین ب
جرائ من  بالإلیھما  أو   عن   بحثم 

الرمقادتھ  يتالوافع  دال . تكابھاا 
محا ھو  الكتاب  لروایة وھذا  ولة 

ا و السیرة  "ریا"  لـ  لحقیقیة 
بسك" أحاط  من  ولكل  ما ھ ینة" 

رج وظروف ال  من  ونساء 
واقتص وھو اسیاسیة  عامة  دیة 

الى   لیس ویخ  رلتاا  وثائقیستند 
 يالذ  يشعبرویات الخیال الم  إلى

كراھیت كل  علیھما   ھ أسقط 
لوازدرائ یخوھ   ة قالعال  نمن 

 . یمة بین الناسوالحم الطیبة

 
 

 
_______________ 

صحفي ومؤرخ  صالح عیسى  
بكالوریوس في  ل  امري. حیسا

االجتمالخدم  .1961اعیة  ة 
لتاریخ والفكر ا كتابة في  اتجھ لل

و غ  رتفوعي.  مااالجتالسیاسي 
عام اب  للعمل منذ    لصحافة 

أسس  1972 من  .  عدد 
اعتقل .  والمجالتالصحف  

آربسب السیائب  عام یاسھ  ة 
اعتقالوت  1966 وفصل  كرر  ھ 

 ) ویكیبیدیا(.من عملھ الصحفي
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  انعمارة یعقوبی
_______________ 

 نيعالء األسوا
_______________ 

1957 –  
 مصر 

  2002: 1ط
 ةیروا أدبي

_______________ 

ھذه   مواالرجاءت  عیة   ن عبرة 
في األ  لخمسینا  مصر  خیرة سنة 

ھذه   1952-2002 سلبیات  بكل 
و وقعالمرحلة  ما  من   بكل  فیھا 

اجتماعي لى إد  حیث صع  حراك 
الأع اللى  أقل  شدرجات  ً أناس   نا
الطبقة نوا أبناء  ھار 

یلوة  قراطیتاالرس ال إ  بقم 
الماضياجت ھذه سجلت    .رار 

و وقع  ما  مصر یالروایة  في  قع 
و فساد  وانحمن  شوة رالل 

تتكاوزاز  بتاو لى إشیر  د 
بعینھم تعرفھم بسیماھم  أشخاص 

  .من أفعالھم
اسم   إویُشیر  االسم الروایة  لى 

لع موج الحقیقي  فمارة  عالً ودة 
بناط  بشارع حرب  ا ھلعت 

د یان عمالملیونیر ھاغوب یعقوبی
األرمنلیلجاا عام  ة  ، 1934یة 

القاھروھذ تتوسط  العمارة  ة ه 
على   شاھدةً  مصر یتاروبقیت    خ 

 

 
 

 
_______________ 

أحداٍث    الحدیث من  شھد  وما 
تحویل  .عدة إلى  الروایة    تم 
مسلسٍل   سینمائي،  فیلمٍ  وإلى 

ً تلفزیو أیضا ساھم في   ، مماني 
 أكثر.  شار الروایةانت

األسواني   أسطبعالء  ن.  نایب 
مؤسس  عضو    ،ئيروا  تبوكا

كفایة المعارضة في    في حركھ 
  رة كثی. حاز على جوائز  مصر

  ، ایسكىكربرونو    ة جائزا  منھ
ف روكیرتجائزة  ،  ریدریش 

واآلداب  وو الفنون  سام 
  ة روصلاو  كیبیدیاوی  .الفرنسي

   .يوالمحلا ماسحل
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العرش  اقوت ی
  مختارة وقصائد

_______________ 

 محمد الفیتوري
_______________ 

1936 - 2015  
   دانا/السولیبی
 2002 :1ط
 شعر دبيأ

_______________ 

 في دیوانھ یاقوت العرش كما في 
الشعر أعمالھ  ال مجمل  یة 

الشاعر  یس قارئ  محمد تطیع 
أن یفرق في شعره بین   يالفیتور

ش  ما بین   مي،وقوي  خصھو   أو 
وعام،   خاص  ھو  دائم ما  فھو 

االثنین بین  صدور   .المزج  منذ 
الشعوعتمجم األھ  لى وریة 

إفری"أغان أوائل ي  في  قیا" 
أحدث  صدور  حتى  الخمسینات 
الكفاح  طبول  یدق  وھو  أعمالھ، 

الھم  لوطني.ا معتزا   میستنھض 
 بذاتھ وإنسانیتھ.  

وأم   روفرادب  دلو لیبي  ألب 
فخت  .سودانیة لوم العة  یكل ي  رج 

لصحف بامحرراً  مل  ع  .زھرألبا
وُعیّن  والسودانیة،  المصریة 

ل لدوا  بجامعةعالم  لإل  خبیًرا
فالع بین  ربیة  ما  الفترة   1968ي 
ً  ثم عمل .1970-  مستشاًرا ثقافیا

  
 

 
_______________ 

سفارة   بإیطلیفي  الیا.  بیا 
بالسفمستشارً و وسفیًرا  رة  اا 

بلب بیروت  في  نان، اللیبیة 
لشارستوم اا    سیة لسیالشؤون 

لی المغرب  بیابسفارة    .في 
الحكومة   عنھ  أسقطت 

یة سنلجا   1974عام  یة  السودان
اللمعار وتبنّتھ  ضتھ  نظام، 

اللیبیةالجماھ بعدھ.  یریة  ا  أقام 
المغرب زوجتھ   في  مع 

،  2014عام    وفي  .غربیةالم
السودانیة   منحتھ الحكومة 

 ویكیبیدیا) ( جواز سفر.
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  ھاطابوخ الحداثة  
  اسيلسیا

_______________ 

 Jürgen رغن ھابرماسیو
Habermas 

_______________ 
1929–  

   یاألمان
  2002: 1ط

 مترجم
   تاریخ ونقد اجتماعي موضوعي

_______________ 

سبع  ھذا  یضم   قاالت مالكتاب 
م حول  كلھا  وضوع تتمحور 

ھحوا الد  القسم   .حداثةو  في 
دم مفاھیم مختلفة للحداثة ول یقاأل
نوعة مات مت قیی ھم ظواھرھا وتأو
العشرلقل البارزة. ح أین ورن  داثھ 
خطاب أ فیتناول  الثاني  القسم  ما 

ع مركزا  السیاسي  لى الحداثة 
الدیمقر والمواضیع  ھویة اطیة 

وھي االنسان  وحقوق   الوطنیة 
على   ھم المسائل المطروحةأمن  
 . والسیاسي يالفكر لبحثط اابس

ھابرماس فیلسوف وعالم یورغن 
ألماني   أھم   من  یعتبراجتماع 

اع وااللماء  في   سیاسةلجتماع 
المعاصر أھم .  عالمنا  من  یعد 

مدرسة   فرانكفورت منظري 
خزألھ    .النقدیة من   مسینید 

 

 
 

 
_______________ 

نظریة    .مؤلفا صاحب  وھو 
التواصلي.ا ة  قصیسرد    لفعل 

متطو عحال  ھوم فر  بر داثة 
الفكر.ت أن یر  اریخ  ى 

الالمق لتأسیس    طوباویةوالت 
 تافي دعو (كما    ایرمجتمع مغ

ومار وكس  فیبإنغلز  ر)  حتى 
ال    استھلَكتْ  لكنھ  مضمونھا، 

البعد  عن  نھائیاً  یتخلَّى 
الكامنالطوب جدل  اوي  یة في 

  التاریخي. الوعي
sooqukaz.net ـل ةروصل ا  

Wolfram Huke / ا یدیبیكیو 
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ن یتحدث طیفلس ودیع
  صرهعن أعالم ع

_______________ 

 فلسطین ودیع
_______________ 

1923 - 
 مصر 

 2003: 1ط
 دراسة  موضوعي

_______________ 

ودیع وترجم    ألف  قد مفلسطین  ا 
أرب  وزیجا فكتاب  عینعدده   ي ا 
والسیاسة قتواالدب  األ صاد 

قام   وعلوم التي  الصحافة 
ابتدری الجامعة  في  ریكیة ألمسھا 
وات عشر سن  على مدى  ةربالقاھ

. ولعل 1957و  1948  بین عامي
الصادر  الكتاب  األدبیة  كتبھ  أھم 

"ودیع  2003عام    والمعنون 
أعالم فلسطین   عن  یتحدث 

جزئین، ف  باتكلاو  .صره"ع ي 
عال  یسجل محبن  اتھقفیھما  ئة و 

األعم والبالد  المن  مصر   في 
ودیارات  والمھاجر  العربیة 

محعل  مث  مستشرقینال مود باس 
إبراقعال عبداد،  در القا  ھیم 

حالمازني،   الزیات، أحمد  سن 
مطران،  خلیل  حسین،  طھ 

جر ععبدالكریم   بد مانوس، 
 صاحب المكتبة  الرفاعي العزیز

  
 

 
_______________ 

محمدالصغیرة ني  لغاد  عب  ، 
یر،  باكثأحمد    علي  سن،ح

تیمو حسني  محمود  محمود  ر، 
  یلة  كنون، جمإسماعیل، عبدهللا

مالعال و  يیلي،  وداد زیادة، 
ن  ان أمیاألستاذ عثم  اكیني،سك

والشیخ عبدهللا كنون والدكتور  
ال صبري  سوربوني  محمد 

مو ناألدیب  بذل ة.  عیمیخائیل 
الث عملھ  وتعلھم  یره  بقافي 

عن   والودود  ھم  اجإنتحیاتھم 
  .بھمآداو
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 رقیة اء الطائرة الوعدّ 
The Kite Runner  

_______________ 

 حسیني خالد
_______________ 

1965 –  
 ن ستاأفغان

 ةیلعربلترجمة ا(ا 2003 :1ط
 )2012عن االنجلیزیة 

 روایة يأدب

_______________ 

"الك  من  تااستباق أن   أریدتاب: 
المكان، من أمزق نفسي   من ھذا 

ة ع كغیمرتفأرید أن أ  ھذا الواقع.
ه في ھذ  أن أذوببعیدًا،    فوأطو

لرطبة وأتحلل في یفیة االلیلة الص
لكني التالل.  فوق  بعید،   مكان 

رجال خرسانھنا،  من ي  تان 
خالا رئتاي  من تیلحجر،   ان 

تحترق.    ،الھواء لن حنجرتي 
الإل  ب ھروك  ھنایكون    . بعید"ى 

یقولھ    ال" ما  ھناك   ،المولىیھم 
واحدة وھي واح،  خطیئة  فقط   دة 

خطی  ، سرقةال ھي   ةئكل   أخرى 
 ، إلھ  ھناك"  -  قة!"ر للسروجھ آخ

ھناك كان  في   ، دائما  ھنا  أراه 
 ".ھذاھو الیأس  عیون الناس في ب

حسینيخا منلد  أمریكي  أصل   ، 
ا .  أفغاني الورقیة لعداء   طائرة 

  فتىال  ةقص  يتحك  ھلة  أول روای
 

 
 

 
_______________ 

أكبر خان  أمیر من حي وزیر 
وصدفي   ب  المقر  یقھكابل 
وال،  حسان الھزاخادم  ري.  ده 

القصتق أحداث  خع  على  لفیة ة 
سقوط  من  مضطربة  أحداث 

في الملكي  ن، أفغانستا  للنظام 
بالتدخمروراً  العسكري   ل 

ف الالالسوفییتي،  جئین  نزوح 
باكست والوإلى    ت الیاان 

ص  ومن  حدةتالم نعثم  ظام ود 
قصة  أیضا  لكتاب  او  .طالبان

بین   العالقة  واالعن   .نباألب 
متكما   الذنبشابرز   عر 

عنھالتكف  ومحاولة صدر .  یر 
بن العنوانفیلم    ا یدیب یكیو  .فس 

 David Bohrer ـل ةروصلاو
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یخ كل  موجز تار 
 A ء تقریباً شي

Short History 

of Nearly 

Everything  
_______________ 

 Bill Bryson بیل برایسون
_______________ 

1951 -  
 ا كأمری

 2003: 1ط
 العبیكان، دار عن بالعربیة صدر

 محمد امةأس ترجمة الریاض،
 2014 إسبر

 مترجم
 تاریخ موضوعي

_______________ 

متخالمؤل" لیس  في اً  صصف 
ولعا ً انطاللوم،  قصد   قا جھلھ  من 

وقرأ عشر یسألھم،  العلماء  ات 
في   الكتب  أسلوب لم، وبالعمئات 

بالفكین شرحضح  ؤلف الم  اھة، 
وا والجیولوجیا الفلك  ألحیاء 

في   حتى والكیمیاء  ظل  كتاب 
ا رالیوم  بیألكثر  كتب واجاً  ن 

الكثیرةال (مؤلف  عارف " 
 ) حجاويال
 یة الجنسیكي بریاسون أمر لیب

 

 
 

 
_______________ 

بریطانیا  ز   1973عام  ار 
خالل سیاحة في أوروبا وقرر  

بعدفی  البقاء وج  ھا  عمالً    دأن 
فوك معظم  یعمل  ترة  ان  إقامتھ 

 ً من ھ  ل.  صحفیا كتب  مجموعة 
الوالیات  األكثر   في  مبیعاً 

مو  المتحدة عن شملت  اضیع 
والعلم واللغة  نال  وقد  . .السفر 

ائزة الج  2004عام    في
  ة علمیب الس للكتنتاة أفریقدیالت

 ویكیبیدیا) (ھذا. كتابھ  عن
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   تاریخ بیروت
l Histoire de Beyrouth 

_______________ 

 سمیر قصیر
_______________ 

1960 – 2005 
  انلبن
 2006، ترجمت 2003: 1ط

 تاریخ  موضوعي

_______________ 

من   بنانفي لمولود  ر  یر قصمیس
و فلسطیني  كان أب  سوریة.  أم 

 جامعة   في  أستاذاً للعلوم السیاسیة
في    سالقدی بیروت یوسف 
بون في جامعة السور  س فيودر

دعاة  من  وھو  باریس. 
التدخ  راطیةللدیمق ل ومعارضي 
لبنالسور في  كتب  اني  في . 
في   2004. شارك عام  ةف االصح

الیسایتأس حركة  ر س 
 2005ونیو  ی  2في    ي.راطالدیمق
ا قتم  طریق  عن  نبلة غتیالھ 

 مزروعة في سیارتھ. 
ھو ف  روایة.نقرأ    نناوكأ  ھنقرأ كتاب

یج القارئال  بأسلوبھ   فقط  ذب 
بل األ أحیاناً،  والشعري  دبي 

بالتاریخ بعنایتھ   المفصلة 
ي والھندس  واألدبي  جتماعياال

المدینة، لھذه  جانب   والفني  إلى 
السیاا تتخألحداث   ك ذللل  سیة، 

 

 
 

 
 

_______________ 
ما  متنوعة،  طریفة  أخبار  كلھ 

جفا التاریخ  عن  العلم یزیل    ف 
دقتھ. فقصیر   أن یفقدهمن غیر  

إلى ع   یستند  ُعثر  من  لما  یھ 
ما  آثار،   شھود   رواهإلى 

ماء أو أدباء ھ علبكت  ماون،  یاع
فیساھم  أو   الصحف،  سجلتھ 

في المراجع  یشدّ    ما  تنویع 
الكتاإ   القارئ أولى  لى  من  ب 
آخرھا صفحا إلى  نازك (  تھ 

   )سابا یارد
http://www.alhayat.com   

 . ایدیب یكیو نم ةروصلا
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من التیھ،   الخروج
طة  دراسة في سل

  النص
_______________ 

 لعزیز حمودةعبد ا
_______________ 

1937 – 2006 
 رمص

 2003: 1ط
 علم اللغة   موضوعي

_______________ 

الك ھذا  لكتابیتكمل  تابیعتبر   ھ ة 
المقعرة”   ینالسابق ”المرایا 

او ھل”المرایا  وفي  ذا محدبة” 
یالك حمودة   .دستعرض  تاب 
ارینظ بعدھاات  وما   لحداثة 

ونظریات  والتفكیكیة  كالبنیویة 
وال  النقد التیو  التلقيجدید  یھ بین 

وصل إ الذي  وأوصلتنا  لت  إلیھ یھ 
ا المثقفین  تبني  لھذه نتیجة  لعرب 
ن على   . أعمىحو  النظریات 

ا إلویخلص  ضرورة لكتاب  ى 
ال إلى  وسلطتھ”العودة   ، نص” 

نقدیوإیجاد نظری بدیة عربة  ة لیة 
الإلء  باللجو والبالغة ى  تراث 

الذھبي. ال عصرھا  في  عربیة 
المؤلف خطورعل  ویؤكد  ة ى 

لنظریاقیاالن الحداثة د  ات 
 archive.orgبیة. رالغ

 
 

 
_______________ 

اإلنجلیزكان   األدب  ي  أستاذ 
قالقاھرة  جامعةب لھ  نقدیة یم،  ة 

الوطن في   .العربي  كبیرة 
ثقحأ زلزاال  مدث  دویا افیا 

نم  ھبتدشین یة  نقد  یةظرالمح 
ف حدیثة  ثالثیتھ: عربیة  ي 

المرایا المقعرة،   المرایا 
التیھمج  والخرومحدبة  ال  ن 

نشرت عالم    في  والتي  سلسلة 
األعلى  ا المجلس  عن  لمعرفة 

بد واآلداب  والفنون   ولةللثقافة 
 ) یكیبیدیاو( یت.الكو
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  شوارع الروح 
_______________ 

 تمدانا عدي
_______________ 

1938 – 2016 
   االردن

 2003: 1ط
 صقص أدبي

_______________ 

 وكاتب  روائي  داناتم  ديع
  درس   أردني،  قصیرة  قصة

 ھدش  دمشق،  جامعة  في  الحقوق
  األردنیین   لُكتّابا  رابطة  تأسیس

 عضواً   كان  كما   1974  سنة
  د العدی كتابةل على وقد عم .فیھا

القصم ة قصیرالص  ن 
من   أبرزھا  والروایات، 

غریب " عشر  الثاني  المریض 
الخصب"و  "واراألط أیتھا   یراح 

لیلة  " و  "لدخیال"و  "لجارةا
الروح"و  "فةعاص   " شوارع 

الطرق"و إلى    "تلك  باإلضافة 
 حصل  بیة.یة واألدالنقدتھ  دراسا

الجوائز من  العدید   على 
عآ  وتكریمات ملتقى  مان  خرھا 

علعاللقصة  ثالث  ال   ام ربیة 
2010. 

" مجموعتھ  شوارع وتأتي 
باقتناص  ولعھ  لتؤكد    الروح" 

ً أو ھامش  اً و عابرقد یبدما  كل      یا
 

  
 

 

_______________ 
كیمیاء   عن  بواسطتھ  لیكشف 
وصعوبة   البشریة،  النفس 

لیة  ت الداخالتفاعال  بنتاجھن  التك
ھذه   علیھ  تبدو  التفاعالت  لما 

وخموم سكوٍن  قصن  ص د. 
  ین نائیستثاأبطال  ب  لال تحف  عدي

تُعن بحكوال  ذات ى  غریبة  ایة 
شاذة واح  .وقائع  منھا   دةٍ كلَّ 

اكد ثم یأتي  مائي رح  سطتبدو ك
بحجراالق لیلقي  بعدھا   ص  لتبدأ 

إثر  واحدة  التشكل  في  الدوائر 
تتواص  أخرى ذھن    شكلھال  في 
ضمرة(  .القارئ  )یوسف 

http://www.alhayat.com 
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  عدبأو أ  اللوزكزھر 
_______________ 

  محمود درویش
_______________ 

1941 – 2008 
  فلسطین

  2005: 1ط
 شعر   أدبي

_______________ 

محم  دیوان  ش دروی  ودینتمي 
إلى 'كزھر ا  الجدید أو أبعد'  للوز 
ی تسمیتھ  ما  تجربة فمكن  ي 
دمحم  شعریة، الرویش  ود 

یمكن أملیالت  لمرحلةاب التي  ة، 
'جداریة' رصدھ مع  بدایة  ا 

والتي   ،2000  ملعاالصادرة في ا 
مع  اتو عمصلت  تعتذر  ا 'ال 
المجموعة و   ،2004علت'  ف تأتي 

درویش  فیھا  لیستكمل  الجدیدة 
حو والحیاة الحب  ل  تأمالتھ 

و والمنفى والموت  الھویة 
والمعنى  واالنتم التواصل واء 

 ة المرحل  ذهة··· ھربوالغ  عزلةوال
شال التي  في  كتاباتھ  سنوات غلت 

قطعتھا  األخیرة،  الخمس 
حعة  مجمو  2002صار  حالة 

استحك وھذاالة  یعني   ال  ثنائیة· 
ال درویش األخرى، لیس أن أعم

بالضرورة  فالشعر  تأمالت،  فیھا 
تأمالح لكنة    التجارب  لیة، 

 

 
 

 
_______________ 

ت أسأاألخیرة،  ذات   ئلةمالت 
ا  قاربھت،  ومطلقةیة  وجود
ادت  یاتیة اكتملت أو كح  بةتجر

تكتمل شعره:أن  ومن   . 
خف ً أمشي  فأكیفا عشر  ،  بر 

ستّین··عشری/،ئققاد ي أمشن، 
ا/    تنقصو على فّي  لحیاة 

خفیف كسعال  أفكر:    /·مھلھا 
لو /    ا، ماذأتماذا لو أني تباط

 ؟ ھل أوقف الوقت؟ ني توقفتأ
 

 ة شعبانفاطم
www.alittihad.ae 
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   ل ارجالد الي بف
In the Country of Men 

_______________ 

 رشام مطھ
_______________ 

1970 –  
 لیبیا 

، الترجمة العربیة  2006 :1ط
 عربي)  لكاتب( مترجم 2016

 ة روای دبيأ
_______________ 

رك والید نیویوملیبي من    ئيروا
یفي    مقیم  غةبالل  بكتلندن 
إیزیةنجلاإل أبوه  انضم  لى . 

 .1994المعارضة ثم أعتقل 
ا عمره  رینات  لعشفي   ھى أنمن 

الھندسةھشام   معماریة لا  دراسة 
م وافتتح في  سمیث،  غولد  عھد 

المعماریة،   للتصمیمات  م ثمكتباً 
 :للكتابةتفرغ 

في بال  رصد  "في  د روایة 
الل  الرجال" نھاییالحیاة  في  ة بیة 

قمع لا  وخاصة  نات لسبعیا
ة على خلفیالجتماعي  ي وایاسلسا

القذافي   معمر  لسان حكم  على 
یعیصغ  صبي أمھیر  مع   ش 

في   بألایختفي  ن  أعد  ب  كیرةلسا
غام عینا ضة.  ظروف  وتلتقط 

الكبار غابت عن  أموًرا   الصغیر 
 م لاعو ة،  م الطفولن عالبییعیش  و

 

  
 

 

 
 

_______________ 

  حون المش  "السري"الكبار  
والممسابالھ ف،  وخات 
ن  المنتظریاألمنیین  بین  راقلموا

یختطفوه كي  األب    .لعودة 
أال  ویتتبع مصیر راوي    یضا 

ومستأ رشید،  اذه   ذيالعلمھ 
محاكمة  ت  السلطاتعدمھ   في 
 علنیة.

 لغة   18ترجمت الروایة إلى  
إل  القصیالقائى  وصلت  رة مة 

بوكر" ة  لجائز   "مان 
علالبریطانی وحصلت    ى ة، 

الجا   . انردیجائزة 
qantara.de ایدییبو ویك.   
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أنیس صایغ عن  
  نیس صایغأ

_______________ 

 یس صایغأن
_______________ 

1931 – 2009 
  فلسطین

 2006: 1ط
 ذاتیة سیرة وعيموض

_______________ 

ث ومفكر ح یغ كاتب، باأنیس صا
مي،  عرب  اث األبح  ركزرئس 
فكرة   وكانني  طیالفلس صاحب 

الفلسطینیة. مشروع   الموسوعة 
إسرا عام اغتیا  ئیلحاولت  لھ 

م  1972 من بطرد  أصیب  فخخ 
وئراج نظر  بضعف  بعض ھ  بتر 

كان والده قسیًسا إنجیلیًا   أصابعھ.
إلى   سوریا سطین  فلھاجر   من 

مول ألب وأم  فلسطین  في  ودة 
وي ثانأ تعلیمھ الدني األصل. بلبنا
في یة  خلالدا  نیورسة صھمد  في

النا إثر  لكن  نزح لقدس،  كبة 
أ حیث  لبنان  إلى   نھي وعائلتھ 

اللعا  درسوویة  الثان سیاسیة لوم 
الج األمیركیةعامفي  ق التح  .ة 

عام   كامبریدج   1959بجامعة 
دكتورا على  علوم الفي    هحصل 

العربي وعین والتاری  السیاسیة خ 
األفأستاذا   دائرة   بحاث ي 

 

 
 

 
 

_______________ 

إعا   قیة.رلشا بد  عام لى  یروت 
لتحریر   لوعم  1964 مدیرا 

ثم    العربي–زيالقاموس اإلنكلی
األبحاثلمرك  یسارئعین   .  ز 

أول  بتاالك   ه آخر  إلى  ھمن 
، ینتقل بك بتلقائیة وتدفق،  شیق

الصرا تنقصھا  النقد وال    حةال 
والال األخطاء  ھادف    .كشف 

ماد لیس  یقدم  غنیة  عن  فة  قط 
ة،  یینالفلسطفیة  الثقاة  الحیا

أإنمو ً ا  جوانب    یضا یكشف 
العد  خافیة من  لشخصیات  ید 

وال محسن (  رینمفكالزعماء 
  aljazeera.net  لحصا

 ) ادیویكیبیو
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  تيمذكرا
_______________ 

 سمیر أمین
_______________ 

1931 - 2018  

  مصر
 2006: 1ط

 اتمذكر  وعيوضم

_______________ 

المحطا  عایش أمین  ت سمیر 
تاریخ  في  والحاسمة  المفصلیة 

الباً زال ط یال  ربي: كانلم العلعاا
باریس انتكاسوی   في  شھد  ة م 

التي تم فیھا   1948العرب ونكبة  
ة ھزیم  اشاحتالل فلسطین، ثم ع

على تداعیاتھو  1967 الخطیرة  ا 
الع العربي،مصیر  برّمتھ،   الم 

انھایوبد رب عالمشروع  یار  ة 
لھوال  اسيلسیا قدّر  ثم   وحدوي. 

تفجیرات   یشھد  أیلول/   11أن 
دفع تي  الاساتھا،  وانعك  مبرسبت

با "ضریبة"  لھا، ظاھلعرب  ة 
س نتائجھا كان  إحدى  بغداد  قوط 

عالمات  وإحدى  المباشرة، 
العربلمستقا  "موت"  .يبل 
سیر  یتحدث عن  ، تھالكتاب 
منویور ذكریات  التي  د   طفولتھ 

 عاشما  وإن  ،یةعادلة  طفو  م تكنل
منھابعض جعلتھ   في ظل حرب  اً 
 . انھأو  لویھجر طفولتھ، قب  یكبر،

 

 
 

  
_______________ 

إ یتطرق    نشاطاتھ   لىثم 
كان    اسیةالسی أیام  فرنسا  في 

الرؤی یعالج  كما  فیھا،  ة طالباً 
التيالتنم أن   ویة    حاول 

مصر،   نطاق  على  یطرحھا 
أفری ثم  أجل قومن  من  یا، 

جاد  یوإقتصاد  باالنھوض  ال
ایاسالس للتنمیة  ات  لمحفزة 
الدول وا بركب  للحاق 

  . یبیدیاویك (   المتطورة.
 ) www.daralsaqi.comو
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  ھیةاكرمدیح ال
_______________ 

 خالد خلیفة
_______________ 

1964 –  
 سوریا 

 2006: 1ط
  یةروا أدبي

_______________ 
مایرو  جذبت الكراھیة تھ  دیح 
جمیع اھتما في  االعالم  وسائل  م 

ووالعنحاء  أ الروالم  ة ایصلت 
ا للقائم في  القصیرة  ائزة جلة 

في العالمی العربیة  للروایة  ة 
األ عام  دورتھا  في  . 2008ولى 

 قضى یدة.لغات عد ت إلىموترج
ف سنة  عشر  ثالثة  كتابة خلیفة  ي 

الكر  ةروای ي وھ  ،ةاھیمدیح 
تر عن  تكلوایة  حیاة تأث  یةكیفم  ر 
بالحرب سرة  أفراد  أ سوریة 

النظا بین  االدائرة  لسوري م 
جرى و  ،سلمونلما  واإلخوان ما 

المس  ةلجماع في االخوان  لمون 
حماة. وقد نشرت في دمشق قبل 

یتم حظرھاأ تح وال  ،ن  إعادة قاً  م 
 بیروت.  نشرھا في

الرواتعید   األسئیة  ھذه  ة لطرح 
بالصراعن  الحارقة   ین ع 

وصولاأل  ھایة ن  ،ةلطالسیین 
 

  
 

 
_______________ 
وثم سبعینیات    نیات انیوبدایة 

الما ح  ،ياض لقرن  قبة وھي 
ب  تقضي  ثقافة   اھكادت 

األخضر  الكرا على  ھیة 
القراء   الروایة  تقود  والیابس. 

والم آلسرة وعحلب ا  من مدینة
إلى نسا السریة  وحیاتھن    ئھا 

بالرمأفغانستان،   ض  یاروًرا 
ولوعد وأن  أخمكنندن   رىة 

 بیدیا) ویكی(
  abjjad.com نم ةروصلا
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  البیضاءخیول  ال منز
_______________ 

 نصر هللا إبراھیم

_______________ 

1954–  
   ردناالفلسطین/

  2007: 1ط
 )حمةل(م روایة   بيأد

_______________ 

نصر موالید   إبراھیم  من  هللا 
أب من  نیین، فلسطی  وینعّمان، 

أر  راھُجِّ  قریة من  في  ضھما 
كم غربي   28  ،سطین)ریج (فلبال

عام   الیوم 1948القدس  یعتبر   ،
الكت  أحد الأكثر  تأثیاب  راً عرب 
أعمالھ وانت تحظى  كما   شاراً، 

م نصفختلبترجمات  درس   ر ة، 
فا   ةكالدارس وفي م  هللا  يلغوث 

على مخی حصل  الوحدات،  م 
ز دبلوم تربیة وعلم نفس من مرك

عت إلدریب   علمین المد  عدامان 
. غادر إلى 1976في عمان عام  

عمل مدرساً لمدة لسعودیة حیث  ا
في 1978-1976عامین   عمل   ،

األردنلصحاف ا عا  یةة  م من 
سسة . عمل في مؤ1978-1996
لفنون ارة اد  -شومان    دحمیعبد ال

ً   اراً مستش  - سسة، للمؤ  ثقافیا
للنشاط فیھا ات  ومدیراً  األدبیة 

 غرفت  .2006و  1996  بین عامي
 

 
 
 

 
 
 

_______________ 

ذ للكتابة.  لبعد  أحداث تك  بدأ 
من   األخیر  الربع  في  الروایة 

عشرالق التاسع   وصوالً   رن 
أي تمتد ألكثر من  النكبة،  لعام  
تاریس  129 فنة من  .  سطینلخ 

 یرةالقص  ةالقائم  في  تلدخ
  للروایة   میةلعالا  للجائزة
 ووصفتھا،  2009  لعام  العربیة
 لجیوسيا  ضراءالخ  سلمى

 . "الفلسطینیة  اذة لیاإل"  انھبأ
 . یكیبیدیا)و(
 abjjad.com ةروصلا
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  ماذا علمتني الحیاة
_______________ 

 جالل أمین
_______________ 

1935 – 2018 
 رمص

 2007: 1ط
 سیرة ذاتیة يموضوع

_______________ 

 وب ألسلبا  زمیتت   ذاتیة  سیرة" 
 وتصف   ،والصراحة  السھل،

 االقتصاد   في   عمل  رجل  حیاة
ً   أصبح  ثم  طویالً   " كاتبا

 ) اويعارف الحج(
اق وأكعالم  وكاتب تصاد  ادیمي 

أ من  كتاب مصري،  كتبھ  شھر 
حدث" فيقللث  ماذا   مصر؟"  افة 
ال  ذيال االجتماعي تَّغیشرح  یُّر 

المصرییوالثق حیاة  في  ن افي 
مال  خالل ى إل  1945ن  فترة 

أحمد وا.  1995 الكاتب  ھو   لده 
في كلیة جالل أمین  أمین. تخرج  

عام  القاھرة  جامعة  الحقوق 
ع1955 حصل   لماجستیرالى  . 
لندن. والدكتو جامعة  من  راه 

اال  شغل أستاذ  قتصاد منصب 
شمس ن  عی  بجامعةلحقوق  الیة  بك

وعمل   1974إلى    1965من  
للصندوق مستشار اقتصادیا  ا 

لالكویت  ىإل  1974من    لتنمیةي 
 

 
 

 
_______________ 

أس   1978 عمل  زائرا كما  تاذا 
لالقتصاد في جامعة كالیفورنیا  

ا  ذستاوأ  )1978-1979(
األمیبالجام بالقاھرة  عة  ركیة 

 وحتى وفاتھ. 1979من 
ارسیخالل    من ماذا "لذاتیة  تھ 
عرف القارئ یت   "ي الحیاةنتعلم

أحمد أمین ،  الكاتب  على عائلة
  واألخوة األم    عنواألب  

صص نجاحھم أو  ، قخواتاألو
الرس  ،فشلھم ائل وتبادل 

من والعائلیة   الكثیر  یعرض 
السیاسیة   المواقف  وآرائھ 

السی  جعلت مشوقةتلك   .رة 
/www.kutub-pdf.net 
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  وكالة عطیة
_______________ 

 بيي شلخیر
_______________ 

1938 – 2011 
  صرم
 2007 :1ط

 روایة أدبي
_______________ 

اعتداء ت حول  الروایة  تمحور 
المتفوق  الطالب  ــ  الروایة   بطل 

المعلع بم بدمنھد  على مین  ھورــ 
 ن في طرده متسبب  یمما  سھ  مدرّ 

إلى  وسقو  المعھد  العالم طھ 
وكالفسال عطلى:  مأوى ة  یة: 

وا واألشقیاء المھمشین  لصعالیك 
الم ومندینفي  یأخذ  ة.   ناھنا 

أمتع تب  الكا من  واحدة  في 
وأكثرھال إلى رحالت  تشویقا،  ا 

 قاع مدینة دمنھور. 
عمل  الروایة حولت إلى 

 .مسلسلفي  يیونزلیفت
جائزةو على  الروایة   حصلت 

نجیب   من ممیدالیة   حفوظ 
األالجا عام قلبا  مریكیةمعة   اھرة 

2003. 
 

 
 

 
_______________ 

والكاتب   تبك   الروائي 
شلبيي خمصرال الي  وح  یري 

شرین  تابًا، بما في ذلك عك  70
نقدیة، ،  روایة ودراسات 

تاریخیة ،  وروایات 
ومجموعات   ومسرحیات 

روایاتھ وھو بة.  رقصیقصص  
یتداول  معظمھا  في  كان 

الشارع "
 . یا)د(ویكیبی."المصري
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  ئكةالالمآخر  
_______________ 

  فاضل العزاوي
_______________ 

1940 –  
 راقالع
 2007 :1ط

 روایة أدبي

_______________ 

ش العزاوي،  وروائي   راعفاضل 
ولد في كركوك   .راقيومترجم ع

عام  في   حصل   .1940العراق 
بكعل اللوریوس  لى  غة في 
عام من    نكلیزیةاإل بغداد  جامعة 

ألمانیا   1966 إلى  سافر  ثم 
ع لیحص الدل  منلى   كتوراه 

"المشاكل الی  امعةج حول  بتزغ 
لتطا الثقافة لرئیسیة  ویر 

مؤسسي ةالعربی من  یعتبر   ."
التي كركوك"  م ضت  "جماعة 

وجاسركون   دمو بولص  ن 
وصال الراوي  فائق ومؤید  ح 

 .لنثرایدة تمت بقص ھوالتي ا
ر فخ"ة  وایترجم  مة اصاحب 

للروائي  الدیناصورات" 
 البرتغالي خوسیھ كاردوزو  

قدم ی  المالئكة"آخر  "  في
ي ماوي ضمن عرض بانوراالعز

صو مدینة ورثائي  عن  رة 
الحكم  أیام  آخر  في   كركوك 

 

 
 

 
_______________ 

ف العراقالملكي  راویا ي   ،
ممزو بمرح  بالخیبة  قصتھ  ج 

ألسرة  اقطة  سحریة:    ونبرة 
ن جنیأف  كتشالتي    ة نھا 

السكیروا ا  لحالق  لذي القتیل 
ا الى  األمر  بھ  اسة،  لقد ینتھي 

یتحول  ح الى  یحھ  ضریث 
مقدسة تمزج    ةالروای  .عتبة 

بالخارق، بمھار الكومیدي  ة 
لتاریخ    مع المعتم  الواقع 

خر "آ  .عقیدتو  عمقبالعراق  
عن المال مثیرة  روایة  ئكة" 

یل صموئ(  حیاة في عالم خطال
 ) addustour.com، عونمش
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ة، یومیات  وقعقال
 متلصص

_______________ 

 لیفةفى خصطم
_______________ 

1948 –  
 سوریا  

 2007: 1ط
 روایة أدبي

_______________ 

القوقعة  تسر روایة  ات یومی  -د 
یومیّات أُ   متلصص  قي لشاب 

عال لدقبض  و لیھ  إلى   ھصولى 
سوریطالما وطنھ  إلى  عائداً  ا ر 

االنتھاء   بعد  فرنسا  من من 
ا دراسة   ائي، ینملساإلخراج 

عن   یزید  ما  ث ثالوأمضى 
ة في السجون السوریة عشرة سن

الموّجھة  التھمة  یعرف  أن  دون 
ال  د إلیھ. وق فى كاتب مصطاعتقل 

بسبب   لیس  ره فكاأخلیفة 
كتبھ ر  قریتبسبب    انمإالسیاسیة و

 ا.نسفرئھ في زمالحد أ ھنع
والفساد  الظلم  الروایة تصور

لتي عذیب االتسالیب أوالقساوة و
 ال من قبل.ھا مثیل رألم نق

خلیفةصطمولد   مدینة ف فى  ي 
حلب إلى  انتقل  ثم   ،جرابلس 

السیاسیة في نشاطات  ي ف  شارك 
ش والفترة  على   تيبابھ   سجن 

 

 
 

 
 

_______________ 
ادت  متا  مرتین  اثرھأ لمرة  في 
تنقل  امع  15إلى  نیة  لثاا اً؛ 

عدید من السجون  خاللھا بین ال
سجن وسجتد  أبرزھا  ن  مر 

است الو  صیدنایا منھا  تي  مد 
منذ عام    ھاجر.  وقعةلقروایتھ ا
اإلم  2006 بعد  إلى  ن  أارات 

خ  كان السفر  من  ج  راممنوعاً 
إسوریا   ثم  فرنسا ومن  لى 

الیو یقیم  من  محیث  متزوج   .
سحاالن اشطة  بني لر 

 . ا)كیبیدی(وی
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  مالور
_______________ 

 براھیم الكونيإ
_______________ 

1948 -  
   یبیال

 2008: 1ط
 روایة أدبي

_______________ 

الورم   الكثیُدروایة  من رجھا  یر 
علیھ ال یطلق  ما  ضمن  باحثین 

السح یبحث   .یةربالواقعیة 
 "مرولا"  يف  ينوكلا  میھاربإ

 ورة المغموأبعادھا    ةطلسعة البیط
لدیكتاتو  يھو رمزیة   ریة قصة 

ع  فيالقذا فل  لىتقوم  سفي تأمل 
الحاكم لم   قیمعوجودي   فھوم 

والسلطة والمحكومین  
سردھا والم في  جة  معِرّ تسلّطین، 

 . ودان بالوجقة اإلنسعلى عال
ینمو رداء الحاكم في في الروایة  

 لكو  ھعزن  عیطتسی  الف  هجلد
تمزیق  ىلإ يدؤیسعھ لخلة اولمح

المشؤوم اللرمًزا    جسده ندماج 
اإلنسا وبین  إنةطلسالن  كار . 

ً موتًا بطیئًا ومؤ  یعني  ةطلسلا ، لما
العقل والروح . یؤدي إلى تحطیم 

ی و القذافي ھذا  ب   أبن تیكاد  محاولة 
باب أن ك.  سلطتھلتمسك  لو  ما 

قادمة  اللحظة  ھذه  رأى    الكوني 
 

 
 

 
_______________ 

إللھوحوّ  استعا  أن ارى  یمكن  ة 
ات سوء  على  دام ستخطبق 

التاریخالسلطة   عربي ال  عبر 
في  روایة  الت  دخل  .ھعمجأ
الطویلةال للجائزة   قائمة 

لعام العا العربیة  للروایة  لمیة 
2009.  

الكوني   ل كإبراھیم  یبي  اتب 
في  طارقي   . الروایة  یؤلف 

ھ  كتاباً، وترجمت كتب  81ألف  
   دیدة.عى لغات لإ
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 فاتترا االع
_______________ 

 ربیع جابر
_______________ 

1972–  
 لبنان

  2008: 1ط
روایة  دبيأ

_______________ 

الحرب عامي ال   في  بین  لبنانیة 
قص  1990و  1975 ة تدور 
الذي مارون الصغیر  مارون   .

م قصتھ  أیام عائلتھ    ع یحكي 
ودث  یتح  .الحرب  ، ھأم،  الدهعن 

ا وشقیقھ  وعن شقیقاتھألكبر   .
لم الذي  الصغیر  ھ لكن  ،هیر  أخاه 

 لى الحائط ع معلقة ھتریرى صو
رون أنھ لیس یكتشف ما  فیما بعد
أ،  شخصینأنھ    ،مارون ال نھ  أو 

نظرا.  أحد یرى   غریبة  تكان 
. لم شقیقھ أحیانالده وفي عیون وا

 ه حتى أخبر ،یكن یدرك معناھا
ئمة االق  في الروایةلت ودخ

روایة  للجائزة العالمیة للویلة لطا
 . 2009العربیة لعام 

اعتمل ر، جابع  بیر  رافاتخص 
"تر مفادھا:  رسالة  وإن سل 
تنتھي ان ال  فھي  الحرب،   تھت 

 إلى االشخاص الذین  بة حقاً بالنس

 
 

 
_______________ 

نتائجھا  ع وشھدوا  اشوھا 
ا تظل  اذ  ذكریات لاأللیمة، 

والكوابیلموجعا اة  ة علمروس 
على  ضاجعھم  تقض وأن  م"، 

أخطاء   األجیال من  تتعلّم  أن 
ر  كرّ تت  حتى ال یرھا،  خ غوتاری

ا   لمآسي.ذات 
mybook4u.com 

 ویكیبیدیا) (
 The National ةروصل
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وركي أرض  ھ
  آشور

_______________ 

 صبري ھاشم
_______________ 

1952-1916 
 عراقال
 2008: 1ط

 روایة أدبي
_______________ 

ا الرلكایستلُّ   صبريوائي  تب 
مادةھ تجربة   ھتوای ر  اشم  من 
األر الشیوعابطة  یین نصار 

العراقیین ومعاناتھم. وھوركي  
اآلشوریة   التي  االقریة  لخربة 

لھم.  اخت مقراً  األنصار  ارھا 
الحم نائلة  زوجة یبینھم  ري 

 لالخ  الطلقُ   یھایأتالتي  سھیل  
ف قذائلابالجیش التركي    موجھ

قبلَ المدفعیة ما  لحظات   . 
مُ تكونَ   والدةِ ال لحنط  دیث  لقا ً 

الطفل  األب   عن  مع  القادم 
ال   والمریرة.  القاسیة  حیاتِھ 
إدانتھ   في  ھاشم  صبري  یقف 

عندو  للقمع حدود    االستبداد 
أو   السیاسي  النظام  عند إدانة 

ھوركختاریخ    بل  ،يراب 
ع سھ اتداعیبر  یسحبك  یل ت 

إلى  ب للذات  نقدیة    ة نادإرؤیا 
الشیوعي      ة دایقلاوالحزب 

 

 
 

 
 

_______________ 
لمذبح ابین  القرتقدم    يتلا   ةیدركلا

ھاني الحریة الضحایا  ومن   .
سھیل أروى   :صدیق  تختطف 

 ثم   بل رجال السلطةقزوجتھ من  
الجبال   وھیطارد   بدو  قبل  من 

بش  ھفتح  ىقلی  نأ  ىلإ  .تاشانفي 
 ) ندمتملا راوحلا/كنجي حابص(

صب فيولد  ھاشم  البصرة،   ري 
عام العراق  عا1978  غادر  ش . 

البلدب  الً تنقم العرین  من ان  بیة 
 ھترما غمنشر وت إلى الیمن یالكو

الصحراء عبور   ر قتسا  .عن 
أكثر ت  .1990منذ    األمانیب اركاً 

 .شعر روایة ودیوان 12من 
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  حة واِالصالالسن
_______________ 

 عبد هللا العروي
_______________ 

1933 –  
 غرب الم
 2008: 1ط

تاریخ ونقد   موضوعي
 يتماعجا

_______________ 

على   جواب  شكل  على 
م  تساؤالت أجنبیة  سلمة، سیدة 

الكتاب،   ھذا  العروي  یكتب 
تساؤالت صورة  تتناول    وھي 

یقدوك  اإلسالم. سھ، نف  میف 
األدیان و إلى  ینظر    كیف 

السیدة:  األ وأن  خاصة  خرى، 
وتعیش  ،  تماءاالن  ، بحكملمةمس
فیھ    محیط  في  .دیاناألتتعدد 

یطرح الرد  العروي    عبر 
الفردي،   الشخصي،  تصوره 

أ یمكن  ما  نسمیھ متجاوزاً  ن 
حریة   ثوابت، رحابة  إلى 

والفھم لمالتفكیر  أمیناً  ھجھ ن ، 
الذي  اریخاالت ني "یعني 
ع المجتمعي الذي  الواقاف  شاكت

ی منظور درك  ال  في  إال  حقاً 
یحخ،  التاری الرفما  ع مجتمك 

الحق ھو    بقدر  لیس  ما 
 ."فعةالمن

 
 

 
_______________ 

بتاریخنا،  عالقتنا  إذن  ھي  ما 
وفي   فھمناه،  ھذا كیف  ضوء 

وننشد التاری نطرح،  كیف  خ 
ا نعالقت   كانت  كیف  اإلصالح؟

و دیان  باأل ا لنتعام  كیفاألخرى، 
تعدم وشیع؟ع  مذاھب  في   دنا 
نك الجدیدة،یف  اإلشكاالت   واجھ 
عالف  معاصرةال  باآلخر،  ناقتي 

تلبالغرب  وخاصة ب ؟  عض ك 
الكتاب ھذا   أسئلة 

)www.goodreads.com ( 
 aljazeera.net ةروصلا
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  ترجم الخائن الم
_______________ 

 حداد فواز
_______________ 

1947 -  
 یا سور

 2008: 1ط
 روایة أدبي

_______________ 

الرھ  صدتر العالقات   ،وایةذه 
الوطننساإل في  عموًما   انیة 

ول تونس  بین  بنان العربي، 
خال من  وسوریة،  ل وفلسطین 

الشخص المحوریة "حامد"  یة 
الملتبس "أحمد والشخصیتین  تین 

حلفاوي"و"عفی  فاني"لح  ف 
ر فعب  .خرىأ  خصیاتوش

المت المترجم  الخیانة ھم بشخصیة 
رؤی بسبب   فةالمختلتھ  "حامد" 

ولترالنى  لمع الجمة  فكر قیم 
ووالحضار واإلبداع، ة  الثقافة 

واسعین شبكة  الروائي  ة سج 
أدب بین  العالقات  من  اء وثریة 

قاد لتقول بأن فنون وصحافیین ون
ان باإلنس  ما ھي عالقةالكتابة، وب

والوا تأحیالحریة   تكون  أن   بىة، 
واستغالل  تبعیة   موضع 

وابتزاز. ومس وانتھازیة   اومة 
الروھو الایي   لروائي ل  نةثامة 

   د.ي فواز حدّاالسور

 
 

 
_______________ 

الرو اللغة  تُرجمت  إلى  ایة 
القائمةود  ،األلمانیة في   خلت 

للجائزة  "القصیرة"  النھائیة 
لعاللرو  عالمیةال العربیة  ام یة 

اجازه  لى  ع   ائزحداد ح  .2009
دمشق.   امعةفي الحقوق من ج

لم ھ (مسرح، قصة روایة)  كتب
منأنشر  ی سنة  حتھا  یاً  ى 

عدة  م في  محك. شارك ك 1991
و للعمل  تفمسابقات  رغ 

كلی عام  الروائي  في    1998ة 
 (ویكیبیدیا) 
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  أثر الفراشة
_______________ 

 درویش محمود
_______________ 

1941 – 2008 
  فلسطین

  2008: 1ط
 شعر أدبي

_______________ 

الفراأث“ آشر  یعدّ  كتب خر  ة”، 
جمع درویش،  بین   محمود 

ونثر شعریة  یة، نصوص 
 وجاءت أغلب نصوصھ قصیرة،

 ثفة للوجود.كأنھا رؤیة مك
النصوص یدون درویش في ھذه  

السنتا یومی خالل  ین تھ 
وس تن  وصنص  ین، وھيیرتخاأل

في الشعر  وإیقا  بین  اختزالھ عھ 
ودعتھ  النث  ورقّتھ  فوبین   ي ر 

ومربرحا  . وسالستھھ  ونتتھ 
ھذا   الشعر المولیس  بین  زج 

درویشوالنثر   قلم  على   غریباً 
عریض  جانب  في  سعى،  الذي 

تطمن   إلى  مقولة تجربتھ،  بیق 
التوحید حیان  أبي   ي:جده 

ال قامت صك"أحسن  ما  ورتھ الم 
َنبی كن  كأنھ   ثر،ن  أنھْظٍم  ونثٍر 

دیؤ  نظم". یومیاتھ لف  فتر 
 سالك مبر  یظھر كشیخ وقور، خو

والقوعال  األیام  وذاق  سیةارة 
 

 
 

 
_______________ 

والم  طعم والحرمان  نافي  األلم 
 وصادف الفرح خلسة. 

بالھ  126 تبوح  موم  نصاً 
الصغیرة   واالنكسارات 

حكوالكبی تروي  شاعر ارة.  یة 
وبھشكناال  بشدو  تغنى   اشة ري 

انتصر زھر   مثلما  اللوز 
إبراھیم (  وطن وشعب.ضیة  لق

 حاج عبدي
www.alhayat.com 
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  عزازیل 
_______________ 

 زیدان یوسف
_______________ 

1958- 

 صرم
 2008: 1ط

 تاریخیةروایة  أدبي

_______________ 

ن  ریخیة متا  ایةھي رو  زیلعزا
صدرت  لیف  أت زیدان،  یوسف 

سنة  دار  عن   .  2008الشروق 
 الخامس  لقرنا  في  تدور أحداثھا

ب یالم ما  مصردي  صعید   ین 
سوریوا وشمال  ا،  إلسكندریة 

اإلمبراط تبني  وریة عقب 
وم للمسیحیة،  تال الرومانیة  ا 

ص من  داخلي  ذلك  مذھبي  راع 
الكنی آباء  ناحیةبین  من   ،سة 
ا یة وثنواللجدد  والمؤمنین 

جھة ثانیة. فازت    ة منعراجالمت
العربیة   وایةالر بوكر  بجائزة 

على حصل  ماك   ،2009سنة   ت 
 البریطانیة  "أنوبى"   زةائج
اللغة    فضل روایة مترجمة إلىأل

 .2012ة اإلنجلیزیة سن

 
 

 
_______________ 

مد زیدان أستاذ  یوسف محمد أح
وفیل كاتب  سوف  جامعي 

و في ممصري،  تخصص 
الالتر اعرباث  لمخطوط ي 
مؤلفات مھ،  ووعل عدة  لھ 

الفكر  علم  وأبحاث في  یة 
والتصوف   خ  ریوتااإلسالمي 

م أدبي ولھ إسھا،  بيطب العرال
 ل روائیة منشورة، ولھعمافي أ

وریة في مقاالت دوریة وغیر د
العربی الصحف  من  ة. عدد 

مدیراً   لمركز عمل 
في  باإلسكندریة    المخطوطات 

اإلس  ةروصلا  ندریة.كمكتبة 
almasryalyoum.com 
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   العریشة تحت
Sous la Tonnelle  

_______________ 

 Hyam Yared یاردم ھیا

Schoucair 

_______________ 

1975 –  
 لبنان 

  2012و یةبالفرنس 2009: 1ط
 ) ب عربيمترجم (لكاتبالعربیة، 

 روایة يأدب
_______________ 

البكاتال  ازتف بنانیة لة 
م یارد بجائزتي  ھیا  الفرنكوفونیة

عام    شلیوریو  2009فینیكس 
روایتھع  2011عام   تحت  "ا  ن 
دار  "ةیشالعر عن  صدرت   ،
العربیة  اآلدا باللغة    2012ب 

طوق   ماري  سالم  (بترجمة 
 . )كبيواك

االجتماع  یارد  م  ھیادرست   علم 
ا جامعة  ي  فیوسف    لقدیسفي 

البیروت.   ة الثقافی  طةرابأنشئت 
عاركز  م" في  اللبناني"  ام  لقلم 

الحالیة.2012 رئیستھ  وھي   ، 
من جموعمث  ثال  رتنش   ات 

  قمر" لا  "انعكاسات  ا منھ  لشعرا
و2013(  المائیة"  "الجروح) 
أعمالھاتمیز.  )2001(  ت 

المتعلقة المسائل  على   التركیز 
 

 
 

 
_______________ 

النفاق  والتقالید  و  بالحریة 
تحت  یة  اروفي    المجتمعي.

وھي تریشة  الع الحفیدة  كتشف 
الجدّة عالتقبل  تت دار  في  ازي 
وقیدالف مجھول   لرج  جودة 
محادثخالو معھ    ةل  طویلھ 
العریشةتح" جان  "ت  باً  تكتشف 

جدّتھا شخصیة  من   خفیاً 
دا  ةالمتمسك على  خلیبحریّھ  ھ 

األ التاریخیخلفیة  التي   ةحداث 
مذابح    رق بدءاً منعصفت بالش

لقضیة  اب  راً مرو،  األرمن
الحرب   ةسطینیلفلا إلى  وصوالً 
 .ةانیللبنا

Goodreads/babelio.com 
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  لعطایف ارع شا
_______________ 

  بن بخیتعبد هللا 
_______________ 

1952 –  
 ة السعودی

 2009: 1ط
  نثر يأدب

_______________ 
ة ایالرو  هھذلسعودي  اتب  اقدّم الك

جری أرادھا  وكالتي  لكل ئة  اشفة 
م بالمجتمع  یتحكم  رما  ات غبن 

ال  د متتجنیویة  لھا  طبیعید  اً نفساً 
بشكلالل فتظھر  ھا كتفاء، 

 .المرضي ونتائجھا المأساویة
الك وضع  رمزیة  تب ادون 

لیشّ  مظمبضعھ  التفّسخ رح  اھر 
واال السھل االجتماعي   نقیاد 

تغن حیاة ال  تساعد   وال  يلطریقة 
في اإلنسان لالرتفاع  ل  تأھی  ىعل
نونة وجوده وتعاطیھ، بل على كی
اعتتدفعس  لعكا إلى  د ماھ 

نحدر بھ ، وت اف في سلوكھاالنحر
م أعماق  بكل إلى  الرذیلة  مارسة 

غیر  الجنس  من  أشكالھا 
ع  المشروع، اإلدمان  لى إلى 

والنصب ال السرقة  إلى  كحول، 
إلى لاالحتیال، واو بھ  تي ستصل 

ى ھوة إلأكثر  فر  ده أكثشّ ت تحاال
وسودا ال  سحیقة  منھا، ء   مخرج 

 

 
 

 
_______________ 

را  حتفو البؤس  ئحمنھا  ة 
حیث  ا أفرادھا یتحولشدید،  ل 

أشباه تفتك    إلى  مّشوھین  بشر 
والتي   النفسیة،  األمراض  بھم 

إلى  تحّ  بعضھم  ن  مجرمیول 
وموتورین،   دائمین  أو  وقتلة 

من األمراض    یعانون 
م  ایةرو  .الجسدیة ن  جریئة 

ج عنھ ركاتب  "عرف  يء، 
واضیع الساخنة بعیداً  ھ للمتناول

 .  "عصبعن الت
www.goodreads.com   
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  سوسیولوجیا 
  نسانیة العربیة الج

_______________ 

 الميدیلا عبد الصمد 

_______________ 

1948- 
  لمغربا

 2009 :1ط
 علم اجتماع  موضوعي

_______________ 

 صمادد البغربي عالمیعد المفكر  
 جتماع م علماء االمن أھ  يلدیالما

ال اھتمالعرب  بالجنس ذین  وا 
خالل  من  سوسیولوجي  كدرس 

 ً أمبریقیا الذي دراستھ  األمر   ،
لھذا   جعلھ األولى  الدعمات   یشید 

المعرا البلدان   فيلحقل  في 
وةلعربیا أھم.  : تھاماھسإ  من 

في   والجنس  المغرب المرأة 
والجنس1985( المعرفة   ،( 
 سیولوجیةسوة الالقضی)،  1984(
ة جنسیة مقراطی)، نحو دی1989(

) المدینة 2000إسالمیة   ،(
واإلرھاب  واألصولیة   اإلسالمیة 

 ).  2008بة جنسیة (رمقا -
الدیالمي   الصمد  عبد  إلى یدعو 

ال المجتمع  سجنعلمنة  ات في 
كونبیةعرال اإلاكحاأل  ،  سالمیة م 

ال  التقلیدیة (الزناجحول   ، نس 
 

 
 
 

  
_______________ 

تعد تواكب  ) لم  ةة الجنسیلیمثال
القرن   تطلبات م واقع  وال 
وا یھدف لواحد  العشرین. 

  م الدیالمي أیضا إلى تبني مفھو
للتربیة مبني  الج  شامل  نسیة 

و علمیة  أسس  یتجاوز على 
والاة  ثنائی تي ال  تحریملتحلیل 
ین. ھذا الكتاب اء الدھقاھا فیتبن
إلى  دع في  وة  النظر  إعادة 

الالحمشكل   لجنیاة    رب لعسیة 
ا أبویة    اب،غتص(كبث، 

ھواألس واقتراح  موفوبیارة،   (
واقعیة حازم   .حلول    حنان 

www.democraticac.de 
Simo Ibourki, goodreads 
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  نساء على المفارق
_______________ 

 طرشألیلى ال
_______________ 

1948 -  
   ردنالن/افلسطی

 2009 :1ط
 ذكراتم ،قصص أدبي

_______________ 

أردنیةر فلسطینیة   صدر  وائیة 
عشر   فيروایلھا  نشرت   ات 

والقاھرب وعیروت  ، مانة 
قصصیة  . ومجموعة 

وقا روای  ترجمت  ا صصھتھا 
 بینھا   ت منلغادة  إلى عالقصیرة  

وااإلنجلی والفرنسیة   إلیطالیة زیة 
واأللمانی ووالكوریة  ة العبریة 

جبعس  وتُدرّ  في   امعات ضھا 
وعر وفرأردنیة  نسیة بیة 

و األطرش وأمریكیة.  لیلى  لدت 
على  وحازت  ساحور  بیت  في 

ف ودبلوي  اإلجازة  في الحقوق   م 
الفرنسیة.   ال اللغة  دولة جائزة 

 ن رد في األي اآلداب فیة التقدیر
كتف "نسي  اااب  على  لمفارق" ء 

ابلتھن في اثناء ة نساء قعن ثمانی
الورحال   اتھوالج في   یةصحفتھا 

نان لمغرب، لبوالجزائر، اكا  أمری
وف نسالسطینألمانیا  عن  ما إ  ء، 

كان أمكافحات   من  منھن   و 
 

 
 

 
_______________ 

مجتمع مص قبل  من    ھوراً 
وضحایاوتقالی  .اتءاعتدا  د 

ي  الت  سبعال  القصصحملت  
أدب  تجمع الرحالت    بین 

القصیرة  والقص لعناوین اة 
ا  السلماالتالیة:  قسة  ت الوداء، 

وسكت  ر ابنة الربى  جال، 
جمیا یتیمة  لسماء  عزة  لة، 

الدرجة الرباط من  راكبة   ،  
المنطقة  من  امرأة  األولى، 

قتیلة  مراءلحا ال   -شرف  ال، 
 اسم وال عنوان.

)www.addustour.com  

 یا) و(ویكیبید
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شباح  تا ألوناس
  لقدسا

_______________ 

 عرجني األاسیو
_______________ 

1954–  
   الجزائر

  2009: 1ط
روایة  أدبي

_______________ 

فلسطی  مي غادرت نیفنایة  ة، 
في   األولى   1948أرضھا 

في  ثمانيوعمرھا    سنوات، 
إ  بإسمر،  قاھظرف   مھا سغیر 

الحر اه العالم  ویة مزورة باتجوبھ
أ أرض  عن  رحمة   كثربحثاً 

 وحباً. 
تنی  في نفسھا   فرضویورك، 

تشكیلیكفنا الطرنة  أمیركیة  از ة 
سرطان  یباغتھا  عندما  العالي. 

بتھا األولى ترالرئة، تستیقظ فیھا  
أن وأ فتتمنى  الخفیة،  شباحھا 

الق إلى  لتعود  طفولتھاودس،   ن 
ھناكلتموة،  روقالمس ولكن،   .ت 

نعو أن  یمكن  األرھل  إلى  ض د 
قرن نصف  بعد   من  نفسھا 

ماذاالغیا ما عندالعودة    عنيت   ب؟ 
الف الیلسطیقضي  في ني  كلھ  عمر 

المجرات؟ الد نظام  خارج   وران 
 

  
 

 
_______________ 

ي  جامعاألعرج    نيواسی
أستاذ   منصب  یشغل  وروائي 

اكر بجامعتي   رلجزائسي 
والالمركزی ون سوربة 

یع ببا أحد  ریس،  أھم  تبر 
ال في  األصوات  الوطن روائیة 

 .العربي
)www.goodreads.com ( 
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توحات  الف العرب من
 الحاضر انیة إلى العثم

_______________ 

 .Eugene Lنجایوجین رو
_______________ 

1960- 
 ا مریكأ

 2009: 1ط
 اریخت موضوعيمترجم 

_______________ 

الكأسلتعلیق:   یشبوب  ھ اتب 
االس وینقل لسییناریو   نمائي 

من إلى  القارئ  عربي  آخر   بلد 
كبیرة،   500عبر   بسالسة  سنة 

أكاد ذلك  مع  قدیر   یميوالكاتب 
الكتاب    –یعمل   تألیف   -وقت 

دراسات  رئیسا   الشرق لقسم 
بجا د، فورأكسامعة  ألوسط 
او والیعرف  ولھ عربیة  لتركیة، 
وم المحب  للعرب وقف  المتفھم 

ھریخولتا بجانھم..  قة الدب  ذا 
 ) ويعارف الحجا( یةالعلم

ھیئ روجانیوجین   ة عضو 
في  جامعي  ومحاضر  تدریس 

األوس للشرق  الحدیث  ط التاریخ 
أب سانت  بجامعة نتكلیة  وني 

مركز وھو    أوكسفورد، مدیر 
 یة.لكلسط باشرق األولا اساتدر

 

 
 

 
_______________ 

ود الدولة حد"السابق  نال كتابھ
اإل ظل  ة راطوریمبفي 

ئزة  جا  "السابقةیة  انالعثم
عم الشرق أفضل  عن    ل 

جم من  دراسات  األوسط  عیة 
بأمریكا   األوسط  الشرق 

نال  كم  ،٢٠٠٠الشمالیة عام   ا 
یعیش  أ  جائزة حوراني.  لبرت 

ف أوكسفورد روجان  ي 
 اإنجلترب

(Goodreads) ةروصلاو 
 The National بوی توی نم
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د العشق  قواع
  ربعوناأل

_______________ 

 إلیف شافاق
_______________ 

1971 –  
   تركیا

ة  رجمة العربیالت، 2010: 1ط
2012 

  روایة أدبي
_______________ 

  ا،فرنس ولدت في ةبة تركیكات
 زیة، واإلنكلیة لتركیتب باتك

لى ما یزید مت أعمالھا إوقد ترج
   .لغة ثینعلى ثال

الیة  روا  تحكي ق عشقواعد 
حاألربعون   من  یاة تفاصیل 

الرومي   المتصّوف الدین  جالل 
تصوف شمس الدین وعالقتھ بالم

بقصة   )1185(موالید    ریزيالتب
فا بخیبة  تنتھي  یحب  صلنا جعة. 

من  ا مسودخلنص  رواالل   یةة 
أُر"  الحلولكفر  "ا إلى التي  سلت 

األمریكالیھ إیال ودیة  یة 
نة الساكو  تزوجةالمروبنشتاین  

لتفي   فتقع  قیّ بوسطن  في مھا، 
كاتبھ العولمحب  شخصیة، ال  يا 

من المتحول  المسیحي   عزیز، 
صوف م متملحد یساري إلى مسل

تنمو والساك أمستردام.  في   ن 
 

 
 

 
 _______________ 

  خالل   منو  تھماقعال
قنعر  سلتھمامرا واعد ف 
األربعینالع زوج  یتباعا.    شق 

صدیقھ   االرومي  ن  لدیشمس 
ي  فالساكنة  مي  الروبیبة  ر  من

"كیم العذراء  بیتھ  ذات  یا" 
لیضمن  الخمسة   ربیعا،  عشر 

إ الدرویش  جنبھبقاء  لكن   لى 
ا وب ألمر  ینتھي  آمر  تبسفره 

شمس  قتل  على  قونیة  أھل 
كما لتبریزا ال  ي،  رطان ستآمر 

قععاصر  الم  الزمنفي   تل  لى 
  Ebru Bilunـل  ةروصلا.  عزیز

 ا ی د ی ب ی كی و
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  ملعالم ابینما ینا
Mornings in 

Jenin 
_______________ 

 الھواسوزان أبو 
_______________ 

1970 –  
  ریكان/أمفلسطی

 2010: 1ط
  ایةرو بيأدعربي  مترجم لكاتب

_______________ 

الھوى  أب  سوزان ة كاتب  ھيو 
أمریكیفلسطین في یة  وناشطة  ة 

من   ینبوق اإلنسان. ُولدت ألحقو
وھي   ١٩٦٧عام  ال  حي حربناز

األكث  مؤلفة لالروایة  مبیعا  عام ر 
بینما ینام العالم، ومؤسسة   2010

الح غیر  مالمنظمة  ب العكومیة 
في   من تعیش  فلسطین.  أجل 

ا  یا.سلفان، بنیاردلي ثانیة لروایتھا 
باألزر" السماق  " ءوالماء  ین 
أل  )2015(  19كثر من  ترجمت 

 لغة.
بینمات تت روایة   لماالع  امین  بع 

 ىولھائلة أبو اعیال من  أج  أربعة
تعرَّ ل منما  لھ  منذ   ضوا  معاناة 

 1948إعالن دولة إسرائیل عام  
انھار  حیاتھوكیف   لمةالمسا  مت 

 

 
 

 
 _______________ 

وتملألب قسًرات  د  عن   رحیلھم 
و لى  إ  أجدادھم  أرضقریتھم 

جنلالجئی  میمخ في  لتبدأ ن  ین 
ما حتى    مأساة  مستمرة  زالت 

وموالی عین  م.  أمل،  ون  خالل 
افیح كبیر  ف  دة  نتعرَّ لعائلة، 

و حدث،علیھم  ما  مثًال،   على 
بكل   یُضحي  األول،  لشقیقیھا: 

ی أجما  من  یة  القضل  ملك 
من    الفلسطینیة، واآلخر ُخطف

جندیqال  ائلتھع في    یصبح 
 اید یبیك یو .ائیليسرالجیش اإل
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 ار رج اإلطخا
ي كروالف  يدیمالقمع األكا

   یلرائ في إس
Out of the Frame: 

The Struggle for 

Academic Freedom 

in Israel  
_______________ 

 Ilan Pappe  بیھإیالن با
_______________ 

1954 -  
  لإسرائی

 مھا حسن ترجمة ،2010: 1ط
 تاریخ موضوعي مترجم

_______________ 
إ یسرامؤرخ  إلىن ئیلي  ار تی  تمي 

الجددؤرالم قاموا   خین  الذین 
كتابإع اإلسرائیلي ادة  التاریخ  بة 

درس  الصھیونیة.  وتاریخ 
وھو  بجامعة حالیا یدرس    حیفا 

یعتبر إكسیتر.   إیالن   بجامعة 
دعا  ھبابی أبرز  الدولة   ةمن  حل 
(لالو الفضلقاحدة  ، لسطینیة)یة 

أ مقاطعكما  مؤیدي  من  ة نھ 
التعلیم یلیة. ئاإلسرایة  المؤسسات 

للكثب  إیالن  عرضت من ابیھ  یر 
إ في  تأییده سرائیل  النقد  بسبب 

عودة  في  الفلسطینیة  للحقوق 
 ل. الحتالمقاومة ا الالجئین وفي

 
 

 
_______________ 

لمح العقید  تفكیكاولة    ة ألغاز 
ی التالصھیونیة   كان    ر نظي 

أنھ  إلیھا التعبعلى  األرقى  ا  یر 
لھ  لإلنسان تبین  والتي  ا  أنھیة، 

یحوي ب  الكتا  .عنصریة  ةفلسف
المعلومات  الكث من  یر 

تركیبة التفصیل عن  المھمة  یة 
ویدحض   الصھیوني،  المجتمع 

الدعلمیا   ولة  خرافة 
. طیةدیمقراال

www.aljazeera.net  
 ن م ةروصلا

arab48.com 
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  أساس نص العولمة
Globalization: 

A Basic Text  
_______________ 

 George Ritzerرج ریتزرجو
_______________ 

1940–  

 أمریكا  
  2010: 1ط

ماعي  د اجتتاریخ ونق موضوعي
_______________ 

  ي ویحتوي علىتفصیلب ھام والكتا
 صفحة   1150

"التطری كتاب  ص ن  عولمةق 
ریتزر إلى عدد   جورج، لأساس"

بدء  من  ریالیة بمباال   اً النظریات 
وواألمرك ” المضادة  ركة”األمة 

اللی إلى  الجدیدة برالیة  وصوال 
الماركسیة  في  المتمثلة  وبدائلھا 

نظریة رى للنماذج الكبالجدیدة وال
بفحص   وذلك   األحداثالثقافیة، 

تاریخالمؤ في  العولمة   ثرة 
والبنىتدفوال یة ساألسا  قات 
 .خيھذا السیاق التاریفي    دمةالمق

 )حامد فضل هللا(
ر اعال  یتزر جورج   جتماع م 

أمریوم یدرس  ؤلف  في كي 
وأنماط العولع  مواضی مة 

 أكمل   الحداثةو  االستھالك
 

 
 

  
_______________ 

بدرا میتشیجان  ستھ  جامعة 
كورن  وقاوجامعة  م یل 

اجتبال لعلم  ماع  تدریس 
أمعد  بجامعات  في  یكا  ریدة 

ووا والصنجلترا  فنلندا ین 
تب  ك  النمسا وإیطالیا. وألمانیا و

ع،  مااالجت   علممن كتب    العدید
االجتماعیالوفي   ة نظریات 

مصطلح  الحدی صاغ  ثة. 
"McDonaldization  ."

أست ریتزر  فحالیًا،  متمیز  ي  اذ 
ماریالندجام كولیدج  عة   ،

 بارك.
 یدیا) (ویكیب 
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لى  إلقرآن  اسالم إمن 
  - م الحدیثسالإ

  فةأنأة المستالنش
_______________ 

 جورج طرابیشي
_______________ 

1939 – 2016 

   سوریا
 2010: 1ط

 دراسة موضوعي

_______________ 

في كتابھ   جورج طرابیشي  عكف
إ"م القرن  إلى  آسالم  إسالم ن 
احدال المستأنفة"  یث:  على لنشأة 

إشكالیتھ   حوالخبناء  ما   ل اصة 
"سما في ة  استقاله  العقل 

بكتابھ لمفترض  اإلسالم"، وكان ا
أخیرة م یأتي كحلقة  ن سلسلة أن 

المفكر على  حمد مالمغربي    رده 
العقل ع "نقد  في  الجابري   ابد 

لكالعربي ین"،  نفسھ  وجد  ادر غھ 
سج الجاب  الھساحة  ي رمع 

ملیصو رؤیة  مغاغ  ستقلة یرة 
االتجاه كان  وفي  فإذا   المعاكس، 

أ قجابري  ال قرر  "د  ة استقالن 
في   تمالعقل  إنما  ت اإلسالم" 

من بفعل   خارجیة  عوامل 
من  وغیرھا  وھرمسیة  غنوصیة 

 فإن، خر""لآل موروثالتیارات 

 
 

 
_______________ 

یؤكد  اعلى    رابیشيط لنقیض 
االستق  نأ إن  الةتلك  ا  معینھا 

آلیتمت   ال داخل  اتبمحض  یة 
"لآلخر" فالعقل    شأن  بھا، 

االعرب است  يإلسالمي   قالقد 
على  نك وظل م نفسھ یراوح  فئاً 
حل مفرغفي  ھیمقة  بفعل  نة  ة 

،  "اإلیدیولوجیة الحدیثیة" علیھ
من جنای  وكان  تلأعظم  ك  ات 

آَن القر  تْ اإلیدیولوجیة أنھا غیَّب 
"الحدیث"صل فاعلیة  و  ،الح 
اللصا   عقلال  عجزة ملح 
أبو(   السید لخیر  ا  محمد 

http://almultaka.org( . 
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   رادلغز بدرو
  یعقوبنا ایة ح حك

_______________ 

  ربیع جابر
_______________ 

1972 –  

  بنانل
 2010: 1ط

 روایة أدبي
_______________ 

اریخیة ة تاد ھي روای ردروز بلغ
اتنت وضعلراول  بعد   لبنان  وایة 

لبنان،   في  1860مجازر   جبل 
واقثحادوھي   جرى  عیة  ا فیھة 
إ  550نفي   بلغراد درزیاً  لى 

القرن   الغرب  وطرابلس في 
عشر.   والشخصیة التاسع 

مسیحي من حنا یعقوب  الرئیسیة  
كان   روت، بی البیض،  بیع  مھنتھ 

صدجایتو علد  أرصفة ى  فة 
من مج  قتیداندما  عالمرفأ   موعة 

الدروزلیمتقاتال للحرب نتیج  ،ن  ة 
ن یوب  جبل لبنان بینھم  األھلیة في

توقرنة  واالم إلى   فیھمن  قرارم  د 
بالس في  المملكة  البجون  لغار، د 

على  اعتدائھم  على  لھم  عقاباً 
الموار شمل المسیحیین  وتم   نة. 

ه دنفیھ واقتیاو  یعقوب معھم،  حنا
إبال بلغراد    لىبحر  من بقلعة  دال 

 ادمحھ بعراسر أطلق  آخ  شخص
 

 
 

 
 

_______________ 
وال  للضابط دفع  رشوة  ده 

الوتاني.  ملعثا یة حول روادور 
  سنة   12على امتداد  عاناة حنا  م

ال سجن في بلغراد وغیرھا  من 
البلقان. بالد  عن و  من  تحكي 

  وابنتھما نة  ھیال  تھزوجد  جھا
على غصات  نالم  وقیامھما بكل

یعود.  ملأ على    تحاز  أن 
العال  جائزة سنرببوكر  ة  یة 
بر شھادة في  یع جابرل  .2012
كیة  ی مراء من الجامعة األالفیزی

رر في  حا أنھ مكم  بیروت.ي  ف
الحیاة  جرید  یدیا) (ویكیبة 

 The National ةروصلا
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  طوق الحمام
_______________ 

  رجاء عالم
_______________ 

1956 -  
  ةدیالسعو

 2010: 1ط
 ةروای يأدب

_______________ 

 أجواءب  یةروا"  الحمام  طوق"
 مكة   في  اھأحداث  رتدو  جازیةح
 تحاول   رحلة  وھي  لمكرمة،ا

 كسر   خاللھا  من  الروائیة
 فضاءات  بخلق  المادیة  الجدران

 وفكریة   ةروحیو  افتراضیة
 یةواالر  هھذ  في  والواقع.  أحیانًا

 یخ التار  من  يوعض  زیجم  ھو
 . خیالالو  اھن لرا   والحال

 لیس  ھو  الرئیسي  لراويوا
 اتیشخصال  إحدى  وال  اتبةالك
 بوأ"  شارع  ھو  بل  ریةبشال

 ،"القدیمة  مكة"  في"  الروس
 شخصیاتھا.  معظم قیمت حیث

 العالمیة  الجائزة  على  حازت
 . 2011  لعام  العربیة  یةللروا

 باألد  عالم  رجاءدرست  
 عبد  كالمل  ةجامع  في  ينكلیزاال

 أتبد   ،1980  عام   جدة،ب  زالعزی
 صفحة  في  بةككات  ھامشوار

  جریدة   في)  وأفكار  فحرو(
 

 
 

 
_______________ 

 الملحقفي    وكذلك  ،اضالری
 الفضل  ھال  یضرب  .األسبوعي

  البیئة   توثیق   في
. ھاروایات  في  الحجازیة/المكیة

  بسردیة   تھاوایار  تختص
  یة غنوص/صوفیة  رمزیة

.  حةومفت  ةكونی  ؤىور  ة،عمیق
 ھاأعمال  بعض  ترجمت

  .بانیةواإلس یةجلیزإلنل
 . (ویكیبیدیا)
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  لطنطوریةا
_______________ 

 ضوى عاشورر
_______________ 

1946 – 2014 
 مصر

  2010: 1ط
روایة  دبيأ

_______________ 

ائلة خیلة لعرة متتسرد الروایة سی
إةسطینیفل منتسبة   قریةلى  ، 

بیوالطنط سنتي  رة،   1947ن 
ن أرضھا م  ، تم اقتالعھا2000و

یونیة لصھاعصابات  یاح الاجتبعد  
تجاقریةلل لتعیش  اللجوء ،  رب 

لبن واإلفي  ومصر. ان  مارات 
من  خط  حول  الروایة  تنتظم 

والوقا التاریخاألحداث  یة ئع 
الفلسطیني ك واللجوء  النكبة 
نیة اللبنا  األھلیةلحرب  وا
اإلاو للبنائیلسرالجتیاح  ن. اي 

محكالر بلساوایة  رقیة یة  ن 
یة، ئیسالشخصیة الر  ة،الطنطوری

تكتوا عائلتھقص  بلتي  منة  ذ ا 
طفو إلى مرحلة  األولى  لتھا 

ابنھا الشیخوخ إلحاح  تحت  ة، 
غنیة  الروایة  لغة  حسن. 

بابمصطلحات   یة لعاموحوارات 
متنھا و  الفلسطینیة،  یتخلل 

 تاد اھشلا  من  عةمجمو  ديالسر
 

 
   

 
_______________ 

 
 

بوال  وثقةالم أسماء  مسجلة 
أو ألأصحابھا،   حداث 

حقیقییتاریخ  ساتمؤس ة،  ة 
خالل المر  كالمجازر تكبة 

اا الحرب  أو  ألھلیة  لنكبة 
مركز   وثائق  ومصیر  اللبنانیة 

الفلسطیني. من  و  األبحاث 
عاشو ثالثیة   ضاأی  رأعمال 

وھي  غرناطة تاذة وأس  ةناقد. 
وجة زو  وفةمعر  عیةجام

ي،  البرغوثید  مر  األدیب
  . البرغوثير تمیم  دة الشاعووال

ع ت  حصل جوائز  . ةدیدعلى 
 یبیدیا) ك (وی

 روشاع رتیوت نم ةروصلا
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  دھا شجرة الرمانوح
_______________ 

 سنان انطون
_______________ 

1967- 
 راق الع
 2010: 1ط

 ةروای أدبي
_______________ 

جواد  الش ناب  في  الذي  عائلة شأ 
الجثث   غاسل  لدهواو تقلیدیة  شیعیة  

بألكاو في  التخل   غدادفان  ي یقرر 
األسر تقالید  حرفة (مزاة  عن  ولة 

أن أبیھ)   ذلك  من  بدالً  ویختار 
نحاتًا، بال  یصبح  بدالً حیاویحتفل  ة 

بأك التحق  الموت.  ة ادیمی من 
في  الفنو الجمیلة  متحدبن   یًاغداد 
والبرغ ومصممً دات  شه  على  ق ا 

ظروف طریق لكن  الخاص.  ھ 
تمل خالتاریخ  ذي   طلقیك.  لالف 

واالحالغ عا  تاللزو  م العسكري 
الطا  2003 تالعنف  تراكم ئفي. 

الغسل  إلى  جواد  ویعود  الجثث 
المحتوم.   كفنان والتكفن  تدرب 

الحیاة  على لتمثیل  المواد   تشكیل 
ا یجبلناحیة  من  علیھ   الجمالیة، 
ك یتفكال  اآلن في  یل تشكفیة  یر 

وأجساد للحیا  الموت الیومیة  ة 
بغدادس انیكت  .كان  الحیاة   شف 
مستمت وخیر  ذلكثال  ر   على 

 

 
 

 
_______________ 

المجاورة  شج الرمان  رة 
میاه للمغسل   تشرب    والتي 
 . اراثم مع ذلك تنتجالموتى و

أنطون   وروائسنان  ي شاعر 
عوأك امل حراقي.  ادیمي 
اللیسااشھ ألدب افي  نس  دة 

جامع  نكلیزيإلا بغدامن  د  ة 
و1991 في  الماجیستی،  ر 
جایالعربات  الدراس عة مة من 

،  1996  جورجتاون
جامعة الدكتورا من  ه 
أستاذا مساعدا    عمل.  دھارفار

دارتموث   كلیة  -2003في 
ن و  .2005 ،  یویوركجامعة 
 .ى الكثیر من المنحعل   حصل
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   خارج السرب
  سالمیةإلسویة افي الن ثبح

  الحریة الرافضة وإغراءات 
_______________ 

 انجدع فھمي
_______________ 

1940 –  
   فلسطین/االردن

 2010: 1ط
 يونقد اجتماعتاریخ  موضوعي

_______________ 
ل اذن أستافھمي جدععمل   لفلسفة اً 
وا  والفكر في المي  إلسالعربي 

عربیجامعا  ةعدّ  ة جامع و  ة،ت 
(السوربون    الجدیدةباریس 

دي  ولیالكو غل شرانس)  فج 
وعمید   كلیة اآلدابید  موظیفتي ع
العل بالالبحث  األردنیة، مي  جامعة 

ووظیفة عمید كلیة اآلداب والعلوم 
بجاال السلطان امعجتماعیة  ة 

درت ص  .انمقابوس في سلطنة عُ 
ل ناویت.  ةعدید  بحوث ودراسات  لھ

ال عمأ  "سربارج الخ"كتاب  في  
أیان حرسي  أرب علي من ع نساء: 

من یك  ل الء كیجلي، نوماأصل ص
ت إرشا كي  رأصل  د شركسي، 

ندي، ي وأوغمنجي من أصل ھند
أصل  من  نسرین  تسلیمة 

تح  .بنغالدشي بدراسة  لیلیة ویقوم 
مونقدی أن  ة   ھنتفسیربیناً 

 

  
 
 
 

 
_______________ 

لو المرأة  ضوتحلیلھن  ع 
من    ینطلق  سلمةالم

الفقھي    مجموعال  دامھناستخ
مقرواإل  النسائي   ءاً سالمي، 

ظاھریة،  أو    حرفیة  ةقراء
لون  د اعتبار  لظروف أي 

أ لتأالتاریخیة،  ویل  و 
الدینیة ویرى    .للنصوص 

النسویة  ھن  أن تیار  من 
الرافضاإلس یمثلن ة،  المیة 

االرتدادي   والوجھ  وه جمن 
اإلسفھ كوش .  المم   عمر 

www.albayan.ae   
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  ا نیرودي برید عسا
_______________ 

 Antonio تارمیانیو سكوأنط
Skármeta 

_______________ 
1940–  
  تشیلي

  2011: 1ط
  مترجم

روایة  ایةرو أدبي
_______________ 

 صیاد شاب یقرر   خیمینثاریو  م
م  یھجر  لیھنتأن  ساھ  ي عصبح 

ایبرید   حیث نیغراسالفي   ،
الوحید   یتلقى الشخص  الذي 

رسویب ھو  اعث   بابلو  عر لشاائل 
معجب بنیرودا،   خیمینثودا.  نیر
بوین لھ تظر  یكتب  أن  لھفة 

أو  كتبھ  أحد  على  إھداء  الشاعر 
یح شیأن  من ما  بینھ  ئادث  أكثر 

الكلمات تبادل  رة، العاب  مجرد 
وم وتقالنھایة،    تحقق أمنیتھ فيوت
خاعینھما  ب جد القة  ولكن اً  صة 

التي القلقة  تعیشھا   األوضاع 
ف  آنذاكلي  تشی تفریق ال  يتسرع 

مأسا  ھمان بی من   .ویةبصورة 
ش قصة  األصالة، دیدة  خالل 

من  سكارمیتا  أنطونیو  یتمكن 
مكثفة   صورة  لحقبة رسم 

 .تشیلي  في  المؤثرة  ناتالسبعی
 

 
 

 
_______________ 

عام   ھذه   تقلن  1994في 
 .سینماإلى ال ایةرولا
سكطونأنرس  د ارمیتا  یو 

ج في  تشیليالفلسفة   امعة 
الیات  الوفي  ستھ  دراصل  وا
دح،  حدةمتال على  رجة  صل 

ج في  امعة الماجستیر 
للفلسفة    عملكولومبیا،   أستاذا 

االنقالب  واألدب.   بعد 
ترك   عتشیالعسكري  ثم  اد لي 

ما    1989عام   من  یقرب  بعد 
تعینھ  ع  16 تم  فیرا  ساما. 
 اتاذأسعمل  و  ألمانیافي  لي  لتشی

 .واشنطن  جامعةفي  
Goodreads/wikipedia 
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   فاءاخت 
Anatomy of a 

Disappearance  
_______________ 

 ھشام مطر
_______________ 

1970 -  
   لیبیا

االنجلیزیة ب 2011 :1ط
  2012 بیةرجمة العرتوال

 ب عربي) جم (لكات متر
 روایة أدبي

_______________ 

مط رھشام  وور  شاعر ائي 
مو  لیبي-نيیطابر الید من 

لند  1970ك  نیویور في  ن مقیم 
باللغة ك  ویورونی یكتب 

الھندسة .  اإلنجلیزیة درس 
لندب  ةالمعماری فازت   ن.جامعة 

ت  العودةمذكراتھ   فالتي  یھا حدث 
والده  عن   عن  جائزة ببحثھ 

عیتزبول أدرجت   2017ام  ر 
األر الرجال"ولى  وایتھ  بلد   " في 

الفي   لجصمختالقائمة  ائزة رة 
زمیل وھو    2006وكر عام  ن بما
ل یعم  ألدب،الجمعیة الملكیة ل  في

بارنارد،  كلیة  في  مساعداً  أستاذاً 
كولوم أن    .بیاجامعة   بدأبعد 

فيذالق  راكیةاالشت اجراءاتھ  افي 
الم  ھشام  الدوانضم    عارضة إلى 

 

 
 

 
_______________ 

إلى   مصر  فيختُطف  او وُسلم 
 ن فيجسُ ( 1994لیبي النظام ال
في    .)ستشھدوا  طرابلس

ھشام    یُعید  "اختفاء"یتھ  روا
اإ  مطر خالل   نذھاأللى  من 

ومنى   االبن  نوري  شخصیة 
األب   من  جوانزوجة  ب 

ا كانت  التي  ف  لخطحاالت 
استخبا ارتمارسھ  لنظام  ات 

وق الآثار  ولیبي،  ال  عجزاللق 
لدى  حلاو العأزن    ائلة فراد 

طریقة  ن  عثھم  وبح
 :ةروصلا  اید یبیك یو  .مرارستلال
  ةبت كم

Politics a. Prose 
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  الوتد
_______________ 

 خیري شلبي
_______________ 

1938 – 2011 
 مصر 

 2011: 1ط
  ایةرو بيأد

_______________ 

فلا أروایة  قصٍص، ربع  ي 
الرإ ومركطارھا  األم.   زھایُف 

األ ھَو  الجدالرابط  أو  كیَف ة؛  م 
المرأ الوةَ  أن  الریف، تدُ  ِھَي  في 
ةً، ھي اسكمتمنت عائلةً  یف كوَّ ك

وترتُِب  المھاَم  توزع  من 
ھى، ھذا ما تن األوضاَع، وتأمر و

وھي  .أولى القصص: الوتد ھحكت
بعین القصص  ریات  خكأ تُحكى 

كانَ   طفٍل، فطفل  ثا  لث ي 
ا، ملھوأج  -  قيالعُت  –ص  صالق

حذا بحذاٍء،  إالحالماً  لیَس  ، ء 
ھذا  أوكیف   یُ لشيان  الذي  رى ء 

من أتفھ  ُحلماً    تافھ  لنا  تى للفكان 
أیام  مضت  الریف،  في  العائِش 

 األب والولم تستطع ال الحكومة  
البسیط، وحدھا ذتحقیق ھ الحلم  ا 

ضعرأمھ   وفغم  حققت فھا  قرھا 
ب  االبنِھ  علیھ   حذاءٍ   داءِ ارتحلمھ 
عن ال  ثاني   .مةالقی كانت  قصص 

األ الطحمھمِة  في    عن   ین،م 
 

 
 

 
_______________ 

ذھاب  الت في  ومجیئھا  األم  عب 
قمح؛    رھاظھ  وعلى "قفة" 

في  وتطَحُن  البائع  "تكاِسر" 
و في تنالمطحنة  الدقیق  قي 

ھذالا كلَّ  تعمل  وحیدةً    ، بیت، 
المبجب آخروِت  الریفیِة.   ررأة 

ً ثروأكالقصص   حزنا وفقراً    ھا 
ا  عن فیھا  لخزساكني  وما  نة، 

ا جوع  دحھم  وك  ألبناءِ من 
 ھا.  ولوعتِ مِّ ألقاِء اشو

www.kutub-pdf.net 
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توحة،  لمفذ االنواف
 مذكرات

_______________ 

 حتاتة فیشر
_______________ 

1923 – 2017 
 مصر 

 2011: 1ط
 ذاتیةرة سی   ضوعيمو

_______________ 

وط  كان  حتاتةشریف   با ات كبیبا 
عضو یا مصریا. وا شیوعوناشط

حزم أمناء  اجلس  الف لتحب 
ھذا  في  االشتراكي.  الشعبي 

م حیاتھ  یحكي  ولد   نذالكتاب  أن 
ن" من أم إنجلیزیة فقیرة دفي "لن

مصروأ ی ب  كان  إلى ي  نتمي 
لى مجیئھ إعد  م باعیة. ثطأسرة إق

ل فيالوطن  جده. بی   یستقر  ت 
نعیش م یك عھ طفالً فیجعلنا  تشف  

غعا علیھ،یبرلماً  في وتلمی  اً  ذاً 
االمد وطرسة  في اً  البإلرسالیة، 

المستشفى  في  الطب وطبیباً  كلیة 
ومشارك ً الجامعي،  الحركة   ا في 

والملك طالو اإلنجلیز  ضد  نیة 
وفار فوق،  حركة عضواً  ي 

یص فیھا  بیساریة  ً محتح   رفا
إسیاسی ویرحل  مدینةاً   لى 

رب من سكندریة، ومسجوناً یھاإل
قا  فرویساسجنھ    فینة س  عفي 

 

 
 

  
_______________ 

ً لل والجئا اریس" "ب  في  شحن، 
زائرة  امرأة  حب  في  یقع 

 .جاءت من مصر
بعد   إلى الوطن سراً ھ  نعود مع

یستأن حیث  یولیو؛    ف ثورة 
السیانشا قرى  طھ  في  سي 

إا الوجھ   یقبض   أنلى  لبحري 
ھ  علیى ویصدر  یھ مرة أخرلع

الشاقة باألشغال   لمدة  حكم 
ن سنواعشر   في  عم  قضیھا ت  ھ 

الحرالس طرة، بي، ولیمان  جن 
ثم  مصر،  حیاتھ خذ  تت  وسجن 

الكتابة  إلى  ینقلھ  جدیداً  مساراً 
الروائیة. 

)www.abjjad.com ( 
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  دیوان سمیح القاسم
_______________ 

 سمامیح القس
_______________ 

1939 - 2014  
 نیطسلف

  2012 - 1958: 1ط
 شعر أدبي

_______________ 

 وأشھر  أھم  أحد  القاسم  سمیح
 ینیین سطوالفل  العرب  الشعراء

 اسمھم   ارتبط  الذین  نالمعاصری
 داخل  من  مةاووالمق  ثورةال  بشعر

 رئیس  ،48  العام  أراضي
 لك  لصحیفة  فخريال  یرحرالت
 زبالح   في  سابق  عضو  لعرب،ا

 سطینیة لف  لةعائل  ولد  .الشیوعي
 في   علّموت  الزرقاء  مدینة  يف

 جلیلیَّة ال  امةالر  مدارس
 إحدى   في  وعلّم .  والناصرة
 إلى   رفانص  ثم  المدارس،

 الحزب  في   اسيیالس  نشاطھ
 زبالح   كیتر  نأ  قبل  الشیوعي

ل حص  .دبياأل  لعملھ  لیتفرغ
القاس من العدیعلى    سممیح  د 

البابطینمنھا  ز  وائالج  ، جائزة 
زة نجیب ئجا،  افةقس للثوسام القد

أعمال  .محفوظ  مواكبھ  أھم 
 سقوط  ي،كف  على  دمي  الشمس،
 الحماسة،   دیوان  األقنعة،

 

 
 

 
_______________ 

 ذات  صورتي  من  سأخرج
 سف. النا الورد حزام یوم،

القاسم  قد  ل سمیح    لعدید اكتب 
ام ا أكثرھ  .ھمةالملقصائد  ن 

و قصیدتاه تأثشھرة  كانت    یراً 
ا  بمر(ة  لبطالب في سوق اخطا

ربما  معا  -شئت ما  –فقد  أ شي 
للبأعر وفرض  ثیابي   اشيیع 
وعتاالً رب حجاراً،  أعمل    ما 

ر آخلكن لن أساوم وإلى    (...)
في    م)سأقاو  عروقي نبض 

القام منتصب  ة  وقصیدة 
  قامِة أمشي مرفوع ال  نتصبَ م(

كفأمشالھامة   في  قي  صفة  ي 
نعشي وأنا  في  وعلى كت  زیتونٍ 

 ا) بیدیی ). (ویكمشيأمشي وأنا أ

 الكتب المقترحة

356 

 

 

  دیر الھدھتقر
_______________ 

 حبیب سروري
_______________ 

1956 –  
  یمنلا

 2012: 1ط
 وایةر أدبي

_______________ 

 حولفلسفیة  روایة تاریخیة
 معريء العالأبي ال

ثالب (الخراب  ث  عد   -روایات 
اآللھ  -دمالن     ة ابع) ورةعرق 

ھيالفب الملكة (  رنسیة 
ر  تقری"  ، تأتي روایةدورة)المغ

الرب    "لھدھدا عبد  لحبیب 
ھذا   یواصل  حیث  سروري، 

علوم  برال في  وفسور 
الكبرى  یالكومب مغامرتھ  وتر 

الف تسرید  وقد    سفةفلي  والعلم، 
المرھاختار   أذه  العالة  ء با 

حامالمع لري  وعھ  مشرالً 
اإلب ومغامرتھ   داعیة،الفكري 

  حیث ،  77  ماءلسمن اھ  ء بفجا
تجمع  "كوكبةال"مقھى    التي 

بعباقر التاریخ المعري  ة 
وداروین آینشتاین و  (فروید 

 سو...)، لیكونوبیكا وماركس

 
 

 
_______________ 

یك  ھدھداً  عن  تق  تبجدیداً  ریره 
ھذا   ك ھذازماننا  وعالمنا  كما  ان ، 

   ك سلیمان.لملبي/ اھد للنالھد
 ) (نبیل بشناق 
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   زانةزن رتتزمما
   10 قمر

_______________ 
 أحمد مرزوقي

_______________ 
1947- 

 لمغرب ا
 2012: 1ط

  ةذاتی سیرة موضوعي
 دب سجونأ

_______________ 

داخل دال كبیرجكتاب  لاار  أث  قد ا 
غرب وخارجھ، خصوصا في لما
وكذف ارنسا  حدة لمتا  اتوالیللك 

مریك االم بسبب  وذلك  ا یة، 
وص خصات بنھ من اعترافتضم

في  یقبع  رھیب  سري  سجن 
الشرقیة  یةالجنوب-المناطق 

سُ  والذي  كل جبالمغرب،  فیھ  ن 
في المتورطین   ٌعرف   ما  من 

سنةبان الصخیرات   1971  قالب 
أوفقیالنقالة  محاولك  وكذ ر ب 
والذي 1973سطس  أغ  16یوم  .

من ا  كان  د أحم  يلجندبینھم 
الكتابھذ  مؤلفوقي  مرزال  ،ا 
 

 
 
 

 
_______________ 

ما حكحیث   كل  عن  فیھ  ى 
تعرض لھ رفقة باقي أصدقائھ  

تن رھیبین،  كیمن  وتعذیب  ل 
إلى مم منھم  العدید  اضطر  ا 

االفضت عیش  نتحایل  عن  ر 
حیا ما    ةھكذا  فذٌكحسب  ي ر 

 . كتابھ فقرات
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  میا مری
_______________ 

 ننطوان اسن
_______________ 

1967 –  
  العراق

  2012: 1ط
روایة  أدبي

_______________ 

متناقضتان   خصیتین لشرؤیتان 
م عراقیة  عائلة   ،حیةسیمن 

تحتتجمعھ البلد  ظروف   ما 
واحد یوبغ  في  سقف   ، سفداد. 

و خرجل  في  العمرریحید   ، ف 
ناه لذي ب البیت ایرفض أن یترك  

یھاجر. ل،  نھ نصف قرفی  شوعا
متشب بخ یظل  األمل ثا  یوط 

في   اتذكریوب حّي  سعید  ماض 
شابة عصف العنف ،  ذاكرتھ. مھا

بحیاتھالطا عائلتھا د  فشر  ،ائفي 
لتعی عنھم  في   الجئةش  وفرقھا 

ب  ،لدھاب في  یوسف. یونزیلة  ت 
زوجھظر  تنت المع  موعد  ھجرة ا 

یریدھا. وطعن   أنھ  تشعر  ال  ن 
أح اتدور  یفیة  لرواداث  وم ي 

سردیات تتق  ،واحد فیھ  اطع 
والذاك الفردیة  مع اعالجمرة  یة 

األمل   ،الواقع فیھ  ویصطدم 
ی  ،بالقدر حیاة غیّ عندما  حدث  ر 

تثیر یتالشخص األبد.  إلى   ین 
 

 
 

 
_______________ 

أسئلة عن   الروایة    جریئة 
العرا  تاألقلیاع  وض إذ  ،  قفي 

عن   حث تب شخصیاتھا  إحدى 
ول  تحا  بینما  ، كان  عراق

الھربألخا ع  رى  راق  من 
البوكر  لجائزرشحت  اآلن.   ة 

سنان   .2013عام  ل ربیةالع
اللیسانس  امل  حأنطون   شھادة 
األ اإلنكلیزيدفي  ة  جامع  ،ب 

في  وابغداد   لماجیستیر 
جامعة /ةالعربیاسات  رالد

مالدكتورا  ،جورجتاون ن ه 
ھ أستاذا عم.  رفارداجامعة    ل 

دارتموث  م كلیة  في  ساعدا 
 دیا) یبی(ویك   رك ونیوی  جامعةو
 ن وطنأ نانس رتیوت ةروصلا
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  ساق البامبو
_______________ 

  سعود السنعوسي
_______________ 

1981 -  
   كویتال
 2012: 1ط
 ةروای دبيأ

_______________ 

 العمالة  موضوع  یةرواال  ولتتنا
 لیج خال  ولد  في  ةاألجنبی

ویة من ن الھالبحث ع  ضوعموو
حیا ابن خالل  وھو  الراوي،  ة 

داثھا في تدور أح  نیة،وفلبی  تي كوی
البلدین.  ازدواجیة تتجلو  ھذین  ى 

من خالل اسمھ حتى    طلھویة الب
ومع .  خوسیھ/عیسى  جالمزدو

ا لیست  فيألأنھا  ق طرالت  ولى 
تإالموضوع  لاھذا  ل أنھا  ف تص 

بعیداً  األسلوب  عن بسالسة   
وایة الررحت  طو  دلتعقیا

حول ؤالت  تسا عمیقة   نقدیة 
رب، ند العع  تداخل الدین والثقافة 

ی ما  سطحیةً وعن  البعض  راه 
خطاب و الممارسة تطغى على ال

عنینالد العربیة   فاز   .د 
 بالجائزة   2013  عامي  سالسنعو

 عن   یةربالع  للروایة  العالمیة
 الدولة   ةجائزبضا  أیو  روایةلا

  ماع  ویتالك  لةدو  في  التشجیعیة
 

 
 

 
_______________ 

عام    .2012 تم    2016وفي 
ك مسلسل  یحمویانتاج  ل  تي 

ال اسم  للكاتب   .روایةنفس 
 في  لطائفیةا  تتناول  روایة

ً ال  عتنمُ   الكویت  فئران(  حقا
 تتُرجمَ   وقد)  حصة  أمي

 ةإلنجلیزیا  إلى   أعمالھ  بعض
 ةوالتركی  والفارسیة  ةإلیطالیاو

 والكوریة  والصینیة
 ) ابیدیكی وی ( ةومانیوالر
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  سبتكافر 
_______________ 

  حسینيالعارف 
_______________ 

1979- 
  ینفلسط

 2012 :1ط
 روایة أدبي

_______________ 

مھ الحسیني  دس نعارف 
وفیزیاونیالكتر وروائي ائت  ي 

 2001في عام    أسس،  من القدس
www.alnayzak.org  ي لتا

بداع العلمي عمل على رعایة االت
وقد وا فلسطین  في   لتكنولوجي 

ا على  حصلت  وائز جلمؤسسة 
س فرع انتخب كنائب رئی  عدیدة.

اال مھندسي  نیات لكتروجمعیة 
الع فالوالكھرباء  فلسمیة   .طیني 
الحسین العانم   يانضم   2009م  ذ 

 وتعدیل لتقییم    فریق الوطنيإلى ال
  .سطینيالفل نولوجیاھاج التكمن
الروایةتدوو أحداث  مدینِة   ُر  في 

االنتفاضة القد فترة  في  س، 
الفلسطینیال األولى،  تلتھا ة  تي 

ق أوسلو للسالم، مرحلةُ إبراِم اتفا
 ،یةِ الثان  االنتفاضةِ   فترةِ   مث  ومن

 من   كبیرٌ   كمٌ   یسوُدھا  نكا  تيال
 انُ اإلنس  فیھا   انتقل  ،قاتفارالم
  الثورةِ   یومیاتِ   من  سطینيُ الفل

 

 
 

 
_______________ 

 المِ الس  یومیاتِ   إلى  والصمودِ 
  لقمةِ   عن  والبحثِ   اإلجباري،

 وسیاساتِ   مصالحَ وال  العیش،
  تعبیدِ   في  نحةالما  الدولِ 

  القروِض   رةِ وظاھ  ،الشوارع
 باالقتصادِ   ر ستئثاواال  ،ةالبنكی
 من  یرةٍ صغ  ةٍ مجموع  یدِ   على

  ین ستھلكم  جعلنا  الرأسمالیین
ة  دوللبا  نالمِ حُ   حقبةِ   في  أوائل

بناوحُ  الدولِة  "حرام .  لِم  في 
الر"  نسبي الحسیني  وایة یكمل 

ن "حوریة" بنت البلد  على لسا
 یكیبیدیا) (و .وبطلة الروایة
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  خسارةألبوم ال
_______________ 

 عباس بیضون
_______________ 

1945 –  
 لبنان

 2012: 1ط
  ةروای     يبأد

_______________ 

 لبناني،  وصحافي  وروائي  شاعر
 اللبنانیة،  جامعةلا  في  درس

 بین   ما  متنقالً   حیاتھ  أمضىو
 ھو و  وبرلین،  باریس،  یروت،ب
 یة ثقافلا  الصفحة  عن  مسؤولال

 درت ص  .اللبنانیة  السفیر  ةلصحیف
 مرایا   ھامن  روایات  7  ھل

 لبراءة ا  فوخری  ننكنشتایفرا
 الشیخ   ةائزج  على  حازت  لتيا

 9  نحو  إلى  افةإض  للكتاب،  زاید
 ألبوم"  في.  شعریة  واویند
 من   مشاھد  یجمع"  لخسارةا

 في  فعل  كما  تماما  الذاتیة  سیرتھ
 رایام"  السابق  عملھ

 تضمن   الذي"  فرانكنشتاین
 من  فیھا  عمیقة  نسانیةإ  تجربة
 الوعي   من  ھافی  ما  بقدر  بةالغرا

 لى إ  مقسمة  ایة الرو  .والتأمل
 یة حكا  كلو   ةقصیر  تحكایا

 ھواجس   عكست  فكرة  وراءھا
ا  كالفرح  بالكات  موت. لأو 

 

 
 

 
_______________ 

  الراوي   ھي  البطل  خصیةش
 قویا  كان   الذي  الشاب  ،العجوز
  آلن ا  یصارع  بالحیاة،  اومفعم

  ابنتھ   قط  مع  الشیخوخة
  وال ".  ونین"  یضاأ  العجوز

  ذا ھ  ألن  ط،الق  الراوي  بیح
  ، ھسجیت  على  یتصرف  رخیاأل

 ھو  القط  أن  لعجوزا  عرفیش
.  عنده  ضیف  إال  ھو  وما  السید

 تدخلو  الخسارات  تتوالى
  الطیب  :أخرى  خصیاتش

(والمحب  والسیاسي زھرة  . 
 الجزیرة) /مروة

 goodreads ةروصلا
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  رئیسق الئحدا
_______________ 

 الرمليسن مح
_______________ 

1967 –  
  العراق

  2012: 1ط
ة روای أدبي

_______________ 

ضمن   2012ترشحت    روایة
للجاالقائمة   العالمالطویلة  یة ئزة 

). (البوكر  2013للروایة العربیة  
 ومآسي  العراق  في  اھأحداث  تدور

ال.  الحرب قرمحسن  سملي  بق د 
و روایتینأن  لھ  نشرتا   أصدر 

واإلسلیزاإلنكب  صریح  بانیةیة 
 ورفض  التنبیھ  على  لھاأعم  في

 أرقام،   جردم  الضحایا  عتبارا
 ھم"  وإنما  صحافة،لا  في  یرد  كما

 وأحالم   ائلوعو  تاریخ  ھمل  أناس
 لَم اع  ھو  شخص  كل.  وتفاصیل

 األدب  ممھا  نیب  ومن..  بذاتھ  قائم
 ". ذلك تبیان

: )ستون(  ضرخ  دلالعا  رالدكتو
 محسن   يالعراق  روایة  إنّ "

 شكلال  اتّخذت  قد  مليالرّ 
 راق الع  تاریخ  لكتابة  جیديرالتا

. قرن  نصف  لطوا  السیاسي
 حدائق "  في  يالرمل  ویتتبع

   تشخصیا  ثالث ةسیر" "الرئیس

 
 

 
_______________ 

 28  مدى  وذلك على  ،متالزمة
  لعائلي ا  فیھا  تقاطعی  فصال

 مل  یفعن  حون  على  والسیاسي
 إالّ   ھترویضالممكن    نم  یكن

 یاسيّ س  شكل  ھي.  قصال  فنب
ترجمت   "یّةالعرب  ادیراجیلتّ ل

مالروا العدید  إلى  اللغات یة  ن 
 الرملي  نمحس،  األوروبیة

 ا). (ویكیبیدی اسبانیا في یعیش
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نقو مسامیر  الج
  األرض

_______________ 

 اكنسعبد العزیز بركة 
_______________ 

1963 -  
 دان  سوال
 2012: 1ط

 ایةرو أدبي

_______________ 

سان، ن اإلنوایة عتحدث ھذه الرت
بأخطائھ  وآالمھ،  وضعفھ  بفقره 

العوخطایا عن  تتحدث  مال ه، 
وا ن تركالذی  "الَجْنقُو"وسمیین  مال

لقراھ عن  بحثًا  الفقیرة  مة قم 
بثرو  فيوأمًال    عیشال ة العودة 

سبیل ھم، وفي  حیات تغیر  صغیرة  
تروس   ھمتطحن  أنن  یقبلوك  ذل

ت ومرات، في لخشنة مراالحیاة ا
السكر    السمسم وحقول  مزارع 

الرثَّة،  اآلالت  ذات  والمصانع 
أع وأسماؤھم  فتتغیر  خالل مالھم 

فھم  ھش السنة؛   "الجنقو"ور 
دون أن   "َكاتَاكو"و  "حامینالفَ "و
عی فال لحالشقاء    نھمغیب  ظة، 

مھربًایجدو  " الحلة"  قریةإال    ن 
تُ  اآلغرَ حیث  في مووالھ  المق  م 

الخ الرخیأقداح  وأدخنة مور  صة 
ا السیئ  یتالحشیش  ھا شاركونلتي 

ال  يف معاللیالي   نساء   طویلة 
 

 
 

  
_______________ 

یب أجسادھن عائسات  رضن 
 من أن  ة، وبدًال قلیل  لقاء قروش

أ  "الجنقو"یعود    ىخرمرة 
العمھم  ألھلی شھور  ل  بعد 

یبقوارون  یقرالشاق   في   أن 
فماالحلة  كذلك  و  تبدَّد  لھم، 

 من العمر.شطر كبیر  
)www.hindawi.org ( 
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التاریخ   -مد نبوة مح
    والصناعة

_______________ 

 دوم حم دمحم
_______________ 

1950- 
   نادوسلا

 2013: 1ط
ونقد  نایدأوریخ تا وعيموض

 تماعيجا

_______________ 

النظر  في  الكتاب  ھذا  ینطلق 
عام والنبوة  محمد  من لنبوة  ة 

مؤداه  أافتراض   النبوة أولي  ن 
وإظاھرة   اإلأنسانیة صرفة  لھ ن 

دث تتحدث عنھ النبوة لم یحي  الذ
ویصنعھا  ال ھي إنبوة  النبوة  نما 
الكتاب   لھھاإت  حدثألتي  ا ویركز 
تفسیر  ف اظاھي  علرة   ىلنبوة 

والبدااجانبھا   و أاالخالقي  عي 
الخیال   لیست أوجانب  النبوة  ن 
فر نشاط  منعزل  دمجرد  نما إوي 

یضا نشاط اجتماعي یتداخل أھي  
جتمع الذي یحیط بھ فیھ نشاط الم

یعالج    فان ً أالكاتب  بعد ال  یضا
الذا بعد  وھو  للنبوة   يالجتماعي 
مم كان  الممكا  للنبوات ن  ن 

تنجأة  الناجح  رشانلا(  ةبدونح  ن 
  Goodreadsو
وكاتب   دومحم  دمحم  أكادیمي 

 

 
 

 
_______________ 

في  سوداني بالتدریس  عمل   .
الخرطوم  بجامعة  اآلداب  كلیة 
الشرقیة  الدراسات    ومعھد 
وجامع أوكسفورد  ة  بجامعة 

بالوال  اتفتز  حیث  یات  لمتحدة 
دراسات  ركان   لقسم  ئیسا 

الماألد نشرقایان  العدید    رنة. 
األبح أاث،  من   ھمھامن 
ال فكر  عن    رائدةدراستھ 

السوداني   الصوفي  المفكر 
وكتاب   طھ.  محمد  محمود 
التاریخ  محمد  "نبوة 

 والصناعة". 
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  عائد إلى حلب
_______________ 

 بد هللا مكسورع
_______________ 

1983- 
 سوریا  

 2013: 1ط
 ةایرو أدبي

_______________ 

مكهللا  دبع صحفي   سور، 
وُ  سوري،  في  وروائي  اه حملد 

إجا  م،  1983عام   زة یحمل 
والع اآلداب  في  لوم جامعیة 

االعالم االنسانی في  وماجستیر  ة 
العامة،و في   العالقات  عمل 

االعدید   والقنوات سسلمؤمن  ات 
اإلخئیة  اضالف منھا باریالعربیة  ة 
صدرجتماعیالوا خمس   ھل  ة، 

ھدبأ  اتایرو التویة  على  الي: ي 
الطریق 2011الروح    شتات  ،
في 2011  موغوانتانإلى   أیام   ، 

عمر إلى   2012و  بابا  عائد  م، 
طریق  2013حلب   اآلالم ، 
 ) روان الضامن( .2015

إلى ح  الثعائد  الجزء  اني لب ھي 
الروافي  م  ألیا عمرو   ةیبابا 

ل صیدقة تفاي رسمت باألدبیة الت
 عام  صففي منتري  والس  الواقع
عاوح  2011 مطلع   2012  متى 

 ر یظنلا  قطعمنلتي القت رواجاً  وا
 

  
 

 
_______________ 

طبعات   عدة  منھا  فنفذت 
إلى    يف.  متتالیة عائد  روایتھ 

سرده   یتابع  الدرامي  حلب 
العل عبر  من  ألحداث  دید 

البطل و  خاصاألش خالل  من 
اتاذ المصور  الذي ھ    لصحفي 

أ وثائ فالیصور  عقماً  ن یة 
المریرة  تھ  تجرب  یسردو  رةلثوا

بمجملھا  .  تقالاالع  مع الروایة 
عا  وجھ  لیصرخة  في  ة 

التيالتخب تطیح   طات  أن  تكاد 
 . مجتمعبمكونات ال

goodreads 
 ر وسكم  هللا دبع رتیوت ةروصلا
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  السیاراتادي ن
_______________ 

 انيء األسوعال
_______________ 

1957 –  
 رمص

 2013 :1ط
  روایة أدبي

_______________ 

 أسنان  طبیب  ني،األسوا  عالء
 دراستھ   أتم.  مصري  وأدیب

 ي ف  الفرنسیة  المدرسة  في  الثانویة
 برجوازیة،   ئلةعا  يف  ولد.  مصر

 روائي   كاتب و   ياممح  أبوه  كان
 ألسوانيا  عالء   حصل  .أیضا

 بط  يف  ماجستیرال  شھادة  ىعل
 لمتحدةا  توالیاال  نم  انألسنا

 في   شیكاغو  مدینة  في  ةمریكیاأل
 القصة  یكتب.  ويینإل  امعةج

 عضو   وھو  ،والروایة  القصیرة
 كفایة  حركة  في  مؤسس

 . مصر في المعارضة

 
 

 
_______________ 

عالء  یتناول  السیارات    نادي 
خاللھا  ألسا من  یا قضالاواني 

إ  التي كل  مثتلمس  ل نسان 
دل.  والعیة  لحرالكرامة،  ا

الرأحدا في وایث  تدور  ة 
العشرین نات  أربعی القرن 
أوتحك ضمن  الحافلة  حدي  اثھا 

اع دخول  إلى  لن  سیارات 
بھا  مر  التي  والظروف  مصر 
من الفترة  ھذه  خالل   الشعب 

  ة روصلاو  یدیایكیب (و  .خالتاری
 .)يوالمحلا ماسحل
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  ینلوذلزمن الم
ات  جیا العالقثولوبا

 Le Temps desلیةالدو

Humiliés, Pathologie 
des relations 

internationales 

_______________ 

 Bertrand تران باديرب
Badie 

 _______________ 
1950 –  

 یران/فرنسا  ا
 الفرنسیة ب 2014: 1ط
  1915 ةیبرعلا ةمجرتلا

 ملعو ةسایس موضوعي ممترج
 ع امتجا

_______________ 
 يیرانإ  أصل  من  نسيفرتب  كا
الدو العالقات  أستاذ  فيھو   ولیة 
ام الدراسات  لسیاسیة عھد 
باریس، وأستاذ باحث في مركز ب

الدولیة.  واألبحاث  الدراسات 
ال أحد  عمھتمّ یعتبر  قرب ین  ن 

العربا و لثورات  ایا بقضبیة 
 ماً. ومالشرق األوسط ع

بالمعلومات الكتاب  ما یمیّز   غناه 
وء یلقي الضأنھ  والتحلیالت، كما  

إشع بنیة كالیلى  في  حقیقیة  ات 
 طلتخت  يذلا   النظام الدولي الحالي

 

 
 

 
_______________ 

عالقات   كبیٍر  حٍد  إلى  فیھا 
النفوذ والسیطر ببسط  ة؛ الدول 

ھف النظافي  وذا  یوجد  ال  زن  م 
توال الشعوب   إلرادة    أثیر 

الا لتلتي  مستضعفة  كون  تجھد 
فيیكة  شر  ریرتق  فاعلة 

دمصا ومن  ولھائر  ركّ ھن.  ز ا 
إشكالیة ضوع  مو على  الكتاب 

ااإلذال في  الدولي  لنل  ظام 
"بباع اثولوجیا"  تبارھا 

فیما   العالقات  ترسم  اجتماعیة 
الدول حسین أحمد    .بین    قاسم 

  ـ ل  ةروصلا  .ویكیبیدیاو
Claude Truong-Ngoc 
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  درویش الشوق 
_______________ 

 ةحمور زیاد
_______________ 

1979 –  

 السودان 
 2014: 1ط

 وایةر أدبي
_______________ 

  الثانیة   الروایة   الدرویش  قشو
  السوداني   والروائي  قاصلل

  على   حازت.  زیادة  حمور
" لألدب  فوظ مح  یبنج   ئزةجا"

  مة القائ  في   ودخلت  2014  عام
 للجائزة"  القصیرة"  ةلنھائیا

  م عال  بیةالعر  یةوارلل  لمیةالعا
2015. 

  من   جانبًا  الروائي  رضعی
  قافة لثا  بین  ياالجتماع  الصراع
  لصوفیة ا  والثقافة  المسیحیة
  ظل   في  السودان،  في  اإلسالمیة

.  الدینیة  الدولة  نموذج  انھیار
 في  مالتتأ  وةبق  ایةالرو  رحوتط

  والصراع   والغدر  دینالو  الحب
 حقبة  في  لكوذ  یاسي،سال

  ن دا والس  ریختا  من  حساسة
  ة یرواال  یةخصش.  صرلمعاا

" مندیل  بخیت"  ھي  الرئیسیة
  احھ، سر  یطلق  يالذ  السجین

 من  كل  من  االنتقام   على  فیعزم
 

 
 

 
_______________ 

 من  حیاة  بعد  سجنھ  في  تسبب
  ألسر وا  ودیةالعب  عذابات

.  ديجسال  واالستغالل  السجنو
"  بخیت"   احسر  إطالق  یوافق

 سةالرئی  التاریخیة  لواقعةبا
 یةصرم  قوات  دخولب  ةثلمالمت
 القرن  نھایة  باإلنجلیز  ةمومدع

  ن، دا السو  لىإ  عشر  التاسع
  المھدیة   لةالدو  وھزیمة
 .وأعوانھ المھدي وھروب

 بیدیا) (ویكی
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  ال إمام سوى العقل
_______________ 

 بیب سروريح
_______________ 

1956 –  
  نالیم
 2014: 1ط

 تاریخ ونقد اجتماعي  يعوموض

_______________ 

ف عصوتدور  الكتاب  ھذا  لى  ل 
مح االنسان،  سبعة  ھي:  اور 

التع العربیة  الدین،  اللغة  لیم، 
ترواإل قرارات  اثیة، نترنت، 

العلمانیة،  العربلربیع  ا نھا لكي، 
 عنوانھ  احدمشروع و  تصب في

بحسإال  " العقل"  سوى  ب  مام 
ابأ  تعبیر الملعالي  ذي  ال  ي،عرء 

في زّ ج تمثالھ  رأس  التكفیریون   
النع في  معرة  كي سومان  ریا، 

لعقل وكل رأس نھم ضد اأ یقولوا
و یقطعونھ،  ضد أیفكر  نھم 

  الفكر.
على   البعض  تحققأیراھن   ن 

"انتفاض ي" العربربیع  الات 
التي  االجتماعیلة  العدا ة" 
ً ھا الشق تستح  في  عوب، خصوصا

ال وعثالالعالم  حد قیق  تح  لىث، 
ام  نىدأ مرتجى    ةیلحرن  ھي 

والجماعالشعو واألب  فراد  ات 
   التاریخ. ى مرّ عل

 
 

 
_______________ 

سروري  الرب  عبد  حبیب 
الكمبیوتر   علوم  في  بروفیسور 

یع  یمني  ویعموروائي  ل یش 
فيحالی برفیسورا   اً  فرنسا 

وثال ست  وعمره  ون ث جامعیاً 
قیادة   سنة على  حالیاً  ویشرف 

دد  وع،  علمیةق اللفروااألبحاث  
كما  طأمن   الدكتوراه.  روحات 

المحاضرات  بإلقاء  یقوم 
من   بدعوة  العلمیة  والدروس 

الجب والمختبرات  عض  امعات 
 العلمیة داخل وخارج فرنسا. 

 ar.qantara.de ةروصلا

 الكتب المقترحة

370 

 

 

  وایةم الغترانی
_______________ 

 لیلى األطرش
_______________ 

1948 –  
   االردن/فلسطین

 2014: 1ط
 ةروای أدبي

_______________ 

 ھذه   في  األطرش   ىلیل  تروي
 نجمة   أبو  ویةرا  حكایة  روایةال

 ي الت  ة،الوثائقی  األفالم  مخرجة
 إلى  خاص  ةزیار  حبتصری  تعود

 ھزیمة  قبل  عرفتھا  التي  القدس
 عمتھا   أمور  لتدبیر  1967

 ي خفال  اھدفھو  ة،حیدوال  لعجوزا
. ناسال  حیاة  عن  فیلم  رصویت

 العمة،   ذاكرة  خالل  ومن
 الحرم  سادن"  جةزو  وصدیقتھا

 وثائقوال  الصورو  ،"لقدسيا
 العشق  قصة  في  خفي   ما  یتكشف 
 جوزالع  ھاعاشت  التي  المحّرم

. دادالح  متري  الخوري  مع  ایوم
 ن ع  أیضا  الخوري  أوراق  تكشف

 مع   النزاع  في  مشاركتھ
 ة دكسیرثواأل  ةلبطریركیا
 تعریب   أجل  نم  یةنانیوال

 في   المسلمین  وھبة  یسة،الكن
 الدیار   يمفت  بزعامة  القدس

 في   نصارىال  العرب  لمناصرة
 

 
 

 
_______________ 

  على   نتعرف.  الصراع  ھذا
  انیین العثم  زمن  في  القدس
  یزید   ما  دىم  على  دابواالنت
  أواخر   منذ  ةنس  مائة  على

 ما  ىحت  عشر  التاسع  القرن
  ا ھإن .  یليائسراإل  لحتالاال  بعد

 أزمنة  في  البشر  روایة
  یاسیة الس  الكبرى،  التحوالت

 یدیا) (ویكیب. تماعیةواالج
األطرشلیل روائیة   ى 

أردنیةفلسطینی على   ة  حازت 
م في ودبلو  اإلجازة في الحقوق

الدولة  جائزة  ة.  الفرنسیللغة  ا
ا في  فآلالتقدیریة  ي  داب 

 . األردن



 الكتب المقترحة

371 

 

 

  رورواح كلمنجاأ
_______________ 

 نصر هللا إبراھیم
_______________ 

1954 –  
   لسطین/االردنف

  2015: 1ط
 روایة أدبي

_______________ 

نصإبرا هللاھیم  مور  من  الید  
فلسطینیینعّما أبوین  من   ، ن، 
قریة ھُجِّ  في  أرضھما  من  را 
(فلسطالبر غرك  28ن)،ییج  ي بم 

الیو1948  عام   قدسال یعتبر  م ، 
تأث العرب  الكتاب  أكثر  یراً أحد 

أعوانتشا تحظى  كما  مالھ راً، 
مختلفبترج نصر مات  درس  ة، 

الغوث في هللا في مدارس وكالة   
الوح حمخیم  على دات،   صل 

من مركز   وعلم نفس  م تربیةدبلو
إل عمان  اعتدریب  لمعلمین داد 

 ى غادر إل  .1976في عمان عام  
ً ل معمث  ییة حسعودال لمدة   درسا

في 1978-1976عامین   عمل   ،
األرد عام الصحافة  من  نیة 

ي مؤسسة . عمل ف1978-1996
الحمیدع ا-شومان    بد  لفنون دارة 
للمؤسسة،   - ثقافیاً  مستشاراً 
اللنشا  مدیراً و  فیھا ألدبیة  طات 

 

 
 

 
_______________ 

. 2006و  1996اميع  بین
 كتابة تفرغ بعد ذلك لل

  وع تط  2014ایر  ین  يف
كلیمنجار  صعودلل قمة  و  إلى 

فلسطینیین   أطفال  بمرافقة 
سیقانھف قوات  قدوا  بسبب  م 

صلوا یونیة، ووتالل الصھاالح
ھذه  كفالقمة،   عن  روایة  تب 
ا  .التجربة فازت   لروایةوقد 

كتابجائز للروة  العربرا  یة ایة 
  ة روصلا.  2016عام  

abjjad.com 
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  حیاة معلقة
_______________ 

 سیفأبو  فعاط
_______________ 

1973 –  
 ن یفلسط

 2015: 1ط
 روایة أدبي

_______________ 

 یحكي  ،"معلقة  حیاة"  روایة  في
 نعیم،   موت  عن   فسی  أبو  عاطف
 في  لوحیدةا  لمطبعةا  صاحب

 جیش  رصاصب  م،یّ خالم
 لذيا  میونع .  یلياإلسرائ  االحتالل

 لصقاتم  اعةببط  مقوی  نأ   داعتا
 المخیّم،   في  الفلسطینیین  اءالشھد

 ملصق   طباعة  یتم  أن  ابنھ  یرفض
 مفھوم   حول  عمیق  قاشن  في  لھ،

 االشتراك  حول  والجدل  ولةالبط
 ھذا  لكن.  انفیھ  وأ  الحیاة  مع

 صیل تفا  من  رالكثی  یغیر  الموت
 تخوم  على   لواقعةا   دئةاھال  الحیاة

 یمعن  نىب  تيال  ة التل  حیث  المخیّم،
 أن  دتری  الحكومةف  ا،تً بی  ایھلع

 مسجدًا   اعلیھ  وتبني  التلة  تستغل
 التلة   نّ وأل.  للشرطة  ومخفًرا
 ي وع  في  خاصة  انةبمك  تحظى
 سكان   عارض  الجمعي،  الناس
  ى حت  وه وقاوم  لمشروعا  المخیّم

 

 
 

 
 _______________ 

 مع  امالصد  لىإ  األمر  وصل
 الروایة  تكشف.  الشرطة

  ي ف  اةحیال  لفاصیت  نم  الكثیر
  یافا   استدعاء  تمی   كما  ،غزة

  ر عب  المخیّم،  الجئي  موطن
  وحكایات   زمنیة  استرجاعات

 مدھًشا  عالًما  سمتر  داخلةتم
 إلعادة  شخوصھ  تتفاعل
  ھویة ال  مفھوم  وتركیب  تعریف

 ا) (ویكیبیدی  لحیاةوا  لةالبطوو
  ك وبسیف  ةحفص  نم  ةروصلا
 ف لؤملل ةیمسرلا
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  كل معي زنانة تأال
The Drone 

Eats with Me  
_______________ 

 أبو سیف عاطف
_______________ 

1973 –  
 فلسطین 

 2015: 1ط
 عربي)  مترجم (لكاتب

 رة (مذكرات)یس عيموضو

_______________ 

عب أبو عن    ةارالكتاب  یومیات 
الت كتبھا  سیف  عدوي  ن اخالل 

غزقطاى  علیلي  سرائإ خالل   ةع 
ث جسد خاللھا حی  2014صیف  

المواطن  ح العادي ایاة  لفلسطیني 
تفا خالل  إنسان من  عالیة صیل  یة 

الفل تعلق  بالحیاة سطیني  تكشف 
ك رغم  لالستمرار  ل وتوقھ 

الحوحشی سیف و  رب.ة  أبو  كان 
نش ھذقد  من  كبیراً  جزءاً  ه ر 

یلیوما العدوان  خالل  وماً یات 
كبر بیو في  ف الصحات  یم 
تایمز، نمثل  یة  لمعاال یویورك 

والسانوال تایمز، جاردین،  دي 
جدیدة كوش التفاتة  وقتھا  لت 

سردیالمعا العادیة الحیت  لجة   اة 
 

 
 

 
 _______________ 

وكان  الحروب  ظل  في 
األلفیلسا نعوم  مریكوف  ي 

قد   للطبعة تشومسكي  قدم 
لیومیات، یذكر  ن امیة  البریطان

ا اأن  كتبلیومیات  و  أب  اھلتي 
اإلنجلیزیة    ةاللغة بشربایف مس

عة في رت بأكثر من طبقد ظھ
المتحدة  یبریطان  والوالیات  ا 

ل  كما صدرت باللغةترجمة   ھا 
ونیوفالج"  دار "یاأللمانیة عن  

الز مع  "إفطار    .نانة"بعنوان 
  ك وبسیف  ةحفص  نم  ةروصلا
 . فلؤملل ةیمسرلا
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  اء العائلةلنس دیحم
_______________ 

 شقیر دومحم
_______________ 

1941 –  
  فلسطین

 2015: 1ط
 روایة يبأد

_______________ 

"  تروي بأصوات  الروایة 
التحو اأربعة،  اعیة تمالجالت 

حیا على  طرأت  أفراد  التي  ة 
العبد   وعشیرتھا، ت،  الالعائلة 

البریة غادرت  أواسط    التي 
قریباً    اھتبیو مت  قاوأیات  ثین لثالا

س النبع. وفي أ، في رمن القدس
ً   خلفیتھا أحداثا نتابع   التاریخیة، 

فلسشھ والفلطدتھا  سطینیون ین 
وحتى االجتیاح    1948بة  منذ نك

للب فاإلسرائیلي  صنان   یفي 
حز1982 بنكسة  مروراً  یران  ، 
حركة  1967 مة قاو مال  وبروز 

 " الفلسطینیة المسلحة.
 ) فیھر الشرما(

شقمحمو ني  یطسفل  اتب ك  یرد 
الق موالید  عام  من  .  1941دس 

لیسان على  فلسفة  حاصل  س 
جامعة   من  عام دمشواجتماع  ق 

م1965 شغل  نائب .    نصب 
األردنیین رئیس   الكتاب   رابطة 

 

 
 

 
_______________ 

رابطة  الھیئة اإلداریة للوعضو  
عامي   بین  ، 1987و  1977ما 

المجلس  في  عضو  وكان 
الفلسالوطن ترینيطي  أس . 

عریحت صر  ومجالت ف  حدة 
من  صد.  عربیة أكثر  لھ    45ر 

لقصة القصیرة وأدب  كتابًا في ا
قدّ لب األطفاوأدالسیرة   م  ، كما 

وكتب  أع  4للمسرح   مال، 
المسلسالت   من  لستة  حواراً 

العییونلتلفزا ترجمت  ة  ربیة. 
إ عشر  قصصھ  من  أكثر  لى 

 .لغات
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  رب الكلب الثانیةح
_______________ 

 براھیم نصر هللاإ
_______________ 

1954 –  
   دنطین/االرسفل
  2016: 1ط

روایة  أدبي
_______________ 

 ىإل  ظرن ت  ،بوسیةكا  روایة"
 الحاضر   من  اانطالقً   المستقبل
 في   شعوبنا  تحیاه  يذال  يالمأساو

 ش،وحّ توال  ذبحوال  القمع  ظل
 ةزأجھ  سلطت  لظ  فيو

 راشد،   لروایة؛ا  بطل.  المخابرات
 في  ضابط  بشقیقة  یتزوج

 یعمل .  مسال  اسمھا   المخابرات،
 ھمتھ م  مستشفى  في  امدیرً   اشدر

 مع   بالتواطؤ  بالبشر  االتجار
 مكرسة   سعاف إ  اتسیار  شبكة

 سكرتیرتھ   یأخذ.  نفسھ  للغرض
 ھناك،:  ب  إلیھ  یشار  دلب  لىإ  معھ

 قًا طب  امحھمال  عدیلت  یتم  حیث
  .المس ھزوجت رةصول

 راشد  فیھا  یقیم  التي  البنایة  في
 ما   تماًما،  یشبھھ  جوي  صدرا  ثمة

 الدوام،   على  منھ  امنزعجً   ھجعلی
 أحضانھ  في  تقع  سالم  جعلی  وما
 . ازوجھ  ھأن  منھا  ظن|ا  یوم  ذات
  أوقع  الناس  بین  التشابھ  ھذا

 

 
 

  
_______________ 

  عدم   فيو  التباسات  في  الناس
 عن  ت زوجاال  اعتنام  حدّ   قةث

 .ألزواجھ  نبیوتھ  أبواب  فتح
  في   مباشر  غیر  تأمل  الروایة
  عربیة، ال  المجتمعات  أحوال

 ونزعاتھم  البشر  مصائر  يفو
  عبر   تشّكل،  وھي  المختلفة،

 صیحة  دة،متعد  فنیة  نماذج
 ألوضاعا  استمرار  من  تحذیر

  الذي   والنح  على   الراھنة
  فازت .  مساء  صباح  نشھده

 یةلمعاال  ئزةلجاابروایة  ال
." 2018  عام  العربیة  یةاللرو

شقیر(   ة روصلا  )محمود 
abjjad.com 
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سمي  ا  -أوالد الغیتو 
 آدم

 _______________ 

 إلیاس خوري
_______________ 

1948 –  
  بنانل

 2016: 1ط
  روایة   أدبي

_______________ 

خویاإل  يیرو روایة   في  ريس 
اسمي آدم" حكایة  -لغیتو  ا"أوالد 

الفلسطیني "آد م دنون"، المھاجر 
نیویوإل الرى  الذي اورك،  ي 

أنحاو ثم   ل  ومن  روایة،  یكتب 
ح كتابة  إلى  ھ كایتانتقل 

طلشخصیا عن  فیروي  فولتھ ة، 
التي اللد  مدینة  عام   تاحتلّ   في 

أھلھا   1948 أغلبیة  وُطرد 
آدم ة  كایحن.  صلییألا   سكانھاو
مذي  ال والدتھ  رضیعھا   عبقیت 

ھ المحتلة  المدینة  حكایة في  ي 
الذي الفلسطیني   أقامھ  الغیتو 

اال اإلسرح جیش  ي ائیلتالل 
الشائكة.  باألسالك  وأحاطھ 

ال  حكایة  لبقاءوا  صمودعن 
قرا صمت  ومحاولة  . الضحیةءة 
قا  إلیاس خوري وروائي   صھو 

لبنا مسرحي  وكاتب  ني، وناقد 
 وت  بیرة نانیلبال  ةاصمالع في لدو

 
 

  
_______________ 

عش1948عام   كتب  ر  . 
"باب  روایات   (أشھرھا 

إ)  1998الشمس"    لىترجمت 
من وثالث  الل  العدید  غات 

من   العدید  ولھ  مسرحیات 
یشغل منصب  دیة.  لنقات االكتاب

امح في  الثقافي  رر  لملحق 
النلجری أوالد    دخلت  ار.ھدة 
القائ  الغیتو الفي  ة  ئیانھمة 

عالمیة ال  زةلجائل  رة"یلقص"ا
لعام    ةللروای   . 2017العربیة 

  ن م  ةروصلا  .ایدیبی كیو
palestine.assafir.com 
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  عمل شاقّ  الموت
_______________ 

 لیفةد خخال
_______________ 

1964 –  
 یا سور

 2016: 1ط
  یةروا أدبي

_______________ 
الوى  أقشيء    ال في من  موت 

 في ظل ھذا المشھد یكتب  سوریا.
"الموت عمل   ایتھخالد خلیفة رو

ورطاق"  ش "الجسد لیروي  ة 
من   ض"الفائ الروایة  تنطلق 

تب جداوصیة  بسیطة  لب ط  ،دو 
الاأل اللطیف ب  عبد  محتضر 

بلبل   ابنھ  من  یدفالسالم  ھ نأن 
 .یلىالعنابیة بجانب أختھ لبقریتھ  

فبل" لبل  نااع شج  ةحظ ي  ة، درة 
ك تأثیر  الفراق وتحت  لمات 

أب وعیني  الغائمتین األخیرة  یھ 
بثا ودون بات  لحزینتین، تصرف 

بتن   خوف، أباه  وصیتھ ووعد  فیذ 
وض برغم  كانت  وحھا التي 

شم  اوبساطتھ ولكن   ."اقةھمة 
یبدأ الرحیل   المأزق  لحظة  من 

تنفوبدا الوصیة،ییة  فالوصیة   ذ 
 ةركالحألن  لك  كذعد  البسیطة لم ت

بفومح المشي موتالفة  كما   ،
أرض   ألغامعلى   ا،مزروعة 

 

 
 

 
_______________ 

السو لم  ریة  والجغرافیا  التي 
بور من مكان  عد موحدة، والعت

ك مھما  آخر  قربھ إلى  ان 
عبد  تبد  .ھلكةم   رة مغام جثة  و 

ة  لسالم في روایة خلیفاللطیف ا
ال  حزینة من وسیئة  فكل  حظ، 

یرید   مخلالتحولھا   .نھاص 
اامك(   . )ونست-یاحيلرل 

aljazeera.net 
رة عرف خلیفة بمواقفھ المناص

لحظة  ل منذ  السوریة  لثورة 
أن تعرض   . كما سبققھاانطال

أجھزة   للضرب اعتداء  خالل 
أث علیھ  السوریة  ء  نااألمن 

   .جنازةفي  اركتھمش
 نم  بید  ماھیأ  ـل   ةروصلا

 dw.com ةحفص
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  الخیمة البیضاء
_______________ 

 لیانة بدر
_______________ 

1950 –  
  فلسطین

  2016 :1ط
روایة  بيأد

_______________ 

ــع  ــت م ــدس وانتقل ــي الق ــدت ف ول
ــم نزحــت ى أریا إلــ تھــ عائل حــا، ث

تالل حــ ردن بعد االإلى األ  األسرة
حیـــث  1967ســـرائیلي ســـنة إلا

ا نھــ لك  ،ةدنیاألرعة  امالجالتحقت ب
ــ ت لــم ــ تكمس ا، ثــم ل دراســتھا بھ

عربیــة التحقت بجامعــة بیــروت ال
حیـــث حصـــلت علـــى شـــھادة 

فس العــام. ي علــم الــننس فــ اللیسا
ــت ــة عمل ــي  لیان ــحفیة ف ــدر ص ب

 1975بیــــروت بــــین عــــامي 
جت من السیاســي وتزو  ،1982و

ــطیني یاالفل ــھ،سـ ــد ربـ ــر عبـ  سـ
معــھ للعــیش فــي دمشــق   توانتقل

ــت من ــین خرج ــةح ــر لتحا ظم ری
ــن  یةطینســـ لالف ــنةوت ربیـــ مـ  سـ

ــم1982 ــى  ، ثـ ــھ إلـ ــت معـ انتقلـ
یستقر بھما المقــام   قبل أن  تونس،

 .1994سنة في رام هللا 
بدر"تقت "لیانة  رو  في  ایتھا في 

أثر البیضاء"  یقار  "الخیمة   ب ما 
 

 
 

 
_______________ 

م  ثالثین التحوالت عاماً    ن 
في   ةیلسیاسا واالجتماعیة 

 أربعئع  قال وفلسطین، من خال
دوار    في  دأتباعة  س  رینشوع

ال عند  وسط  وتنتھي  مدینة، 
لالحت االسرائیلي.حاجز    الل 

 )عالمایز ف(ویكیبیدیا/
ل، الحتالل الصراع ضد اتحوّ 

ـ  فلسطیني  صراع  إلى 
داخ  كبیر  سجنل  فلسطیني، 

لقد هللا.  رام  نمط   إسمھ 
طینیة سلة الفصیحتالل الشخاال

مریضة   شخصیة  إلى  وحّولھا 
 .)فضة  دیة(فا  خھا ریبتا

 alsh3r.com نم ةروصلا
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عة الزبدة في  موسو
  ربيالشعر الع

_______________ 

 حجاويالعارف 
_______________ 

1956 –  
  فلسطین

 2016: 1ط
جیا بدة"، أنطولولزا "سلسلة  

 اء أجز مسةخ في الشعر العربي
 وسوعةم   وضوعيم

_______________ 

تألق  –ر لشعتجدد ا –أول الشعر 
آخر   –الشعر  إحیاء    –الشعر  

الش  --الشعر أول أول  ھو  عر 
، فھو المجلد األول وسیأتي ثالغی

ة تروي أربع  عده كتب ومجلداتب
العمصق الشعر  كل ة  في  ودي 

إلى   ؤلفالم  ل یصى  حت  العصور
أب ماضإیلیا  المجلد و  في   ي 

وفالخام الكس.  زبدة تاب  ي 
وزھیر دوا القیس  امرئ  وین 

وا وحسان ألعوالنابغة  شى 
والفرز وجریر دق  واألخطل 

ربیعة أبي  بن  وجمیل  وعمر 
و المختارفبثینة.  من   یھ  المنتقى 

العشرالمعل ً   قات  وفجمیعا یھ . 
فيم  أجمل ورد  األدب   ا   كتب 

ت المفضلیا  صول:األ
والواأل  حماسة صمعیات 

 

 
 

 
_______________ 

وفحشیاتوالو ذل.  فوق  ك یھ 
وجدھا  قصیدة  عشرة  اثنتا 

م كأفلتت  سبق،ن  ما  لذلك    ل 
لنا یضم    أخرج  ضخماً  مجلداً 

ھ  عمن األبیات وم  بضعة آالف
تضع   شاعر  لكل  مقدمات 

شاعالقار كل  جو  في  قد ئ    ر. 
ك األب تا انتقى  أجمل  یات  بھ 

ألھ ك لذ  ءراشعم  وأقواھا 
ولزما الشن.  عراء الحق 
بالا كالللمغمورین  نا  خالً  ، 

القكتب   ثم دیم  الشعر  نخالً. 
الشرحھم   الشرح  ال ذي  ذلك 
ب  ایغشك  الكلمة  لسھلة  تفسیر 

الصعبة. عبد(  دون   محمد 
الھجین   ن م  ةروصلا  )العزیز 

zamanalwsl.net 
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  صغیرموت 
_______________ 

 انلوسن عمحمد ح
_______________ 

1979 –  
 ةسعودیال
 2016: 1ط

 روایة أدبي
_______________ 

السعود  روایة "محمد الكاتب  ي 
عن  عبارة  ھي  علوان"  حسن 

روائیة ل  سیرة  محي متخیّلة  حیاة 
بن في   الدین  والدتھ  منذ   عربي 

القرن فدلس  األن منتصف  ي 
ي ف  ھتوفا  ىتري وحالسادس الھج

وایة سیرة لرول ھذه اتتنامشق.  د
بال مزدحمة  فر والسرحیل  حیاة 

ام وحتى ن  غربًا  ألندلس 
شرقً  مروًرا اآذربیجان   ،

و ومصر  الحجاز بالمغرب 
یعیش  وتركیا،  والعراق  والشام 

تجربخاللھا   صوفیة البطل  ة 
یحم روحھ عمیقة  جنبات  بین  لھا 

في ظل دول دي رسالتھ  ؤة لیالقلق
متخوأحدا برً امة،  لیّ ث  مدن ا 

 ر وحروب ال كثوأشخاص  دیدةع
  ربة.تذر ومشاعر مضط

الجائ (بوكر) روازة  العربیة  یة 
2017 . 

ح رو  سنمحمد   ائي علوان 
 

 

 
_______________ 

الرئیس  سعودي.  وصحفي 
لھ األدالتنفیذي  والنشر  یئة  ب 

الریاض،    .والترجمة في  ولد 
خمسصدرت   روایات    لھ 

ا  ی)، صوف2002سقف الكفایة (
اطو  )،2004( رة  لطھاق 
ا2007(  ،() )،  2011لقندس 

وك 2016(موت صغیر   تاب  ) 
والعوامل   :رحیللا" نظریاتھ 

ف تّم   ).2014(  "یھالمؤثرة 
ع (اختیاره  ضمن  2010ام   (

تحت   39أفضل   عربي  كاتب 
األ وسن  اسمھ  ربعین،  أدرج 

أنطولو (بیروتفي    .)39جیا 
 .ناولع رتیوت نم ةروصلا
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الرماد الثقیل،  
  راً ذوج یة،ئف االط
  صائروم

_______________ 

 حسین شاویش
_______________ 

1953 -  
  فلسطین/سوریا

 2017: 1ط
  يتاریخ ونقد اجتماع موضوعي

_______________ 

م كتب  كل  حتى عا  الطائفیة  ن 
في یختصرھا  ا عدھب  اآلن 

ایحاو  سي.سیالا ھذا   كتاب لل 
ھذ خالتصحیح  من  الخطأ  ل ا 

بنیويبتشرییام  الق تاریخي -ح 
ا یعللظاھرة  وضعھا یلطائفیة  د 

ح في الخریطة ي مكانھا الصحیف
خریطة  وھي  للصراع،  المعقّدة 

إلى جتت السیاسة  اوز 
القطر یا،  األیدیولوج وتتجاوز 

ا أھمیّة   .إلقلیمإلى  الكتاب  ویولي 
آللیّ  إ اخاصة   تاجإن  ةدعات 

كللذ  ئفیة.الطا من خالل ك  لغة   ھ 
لل ومالعاقارئ  مفھومة  ن دي 

مثالین  استعراض  خالل 
لطوتا ثاریخیین  ظھرت  م ئف 

 أن المشھد المأسوي بادت إلثبات  
 

 
 

 
_______________ 

عابرة حال لحظة  إال  لیس  الي 
البشريالتافي   خّرج ت  .ریخ 

شا كلّیات  یش  وحسین  في 
 في  نفسال  الطب البشري وعلم

در یا. صة وألمانسوریمن  كل  
العوالس"لھ:   بین  ،  "مفر 

الذي2007( ابن    )  جائزة  نال 
للی سالم  إلا"ومیّات،  بطوطة 

لك شارك  ). كذ2014(  "اً عشق
علم نفس الشخصیة  "في كتاب  

 .مع محمد شاویش "المستلبة
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  سبي حرام ن
_______________ 

  عارف الحسیني
_______________ 

1979 –  
 فلسطین

  2017: 1ط
روایة     أدبي

_______________ 

روایة ك یُفعل  لھي  یقال   ما  وال 
منظومة مجتمعیة تطورت ضمن  

إلسرائیلي اتلقائیا تحت االحتالل  
العا من  القدس  ، 1967م  في 

الروایة   سیة بطلةالمقد"حوریة"  
الجدة ا  ،حفیدة  من مة  ادلقحوریة 

مغمضتبعینیة  لقرا لین  تربي ین، 
على  ابنة ا اجتر  المدینة  لحیاة اع 

اب "البنت"،  حوریة  بنة المنطق، 
وأخت الیساري    لالمناض

ا والغاضب، المھاجر  لیائس 
ومطلقتھ، المحرر  األسیر   زوجة 

السبت المتمرد "كافر  "، وعشیقة 
بماج تبوح  معھا محملت  اءت   ن ھ 

للقارئ  تكشف  وأحالم،  مشاعر 
مصیفات فبلتھل  مة  الفتاة   سیرة ي 

مد باتت  في  كالقدسینة  . معقدة 
أحتدو الرر  القدس داث  في  وایة 

في السر  القدیمة  والتكیاعقبة  ة یا 
إلى خا السور فوتمتد  باب رج  ي 

وشارع  جراح  والشیخ   الساھرة 
 

 
 
 

 
_______________ 

والزھراء، الدیصالح     ن 
ي تختلج ثنایا ذالمكان التصف  

كل في    من ن  رك  التاریخ 
ا  سردتو  نھ،اأرك زمان لحكایة 

االحت المنذ  وحتى  عقد الل 
األل  ألولا الثانیة،  من  فیة 

د ما  وتتناول  بنقٍد  ظل  خار  فة 
ى الموقف  ارعة، تتھكم علمتس

السوداء  الفكاھة    تتقن 
  (ویكیبیدیا) عیة.قوتراجیدیا وا
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 ھانيسما
_______________ 

 عبد العزیز بركة ساكن
_______________ 

1963 –  
   نالسودا

 2017: 1ط
  نثر أدبي

_______________ 

ال ساكنعبد  بركة  أدیب   عزیز 
موالید  من  سوداني  وروائي 

ب كسال  السودان، شرمدینة  ق 
مؤل معظم   فاتھ تعرضت 

ط افي األوس  ى لقبللمصادرة حت
للر الدائم  بالزبون   .بقیالفنیة 

المھا حالمھا آأ  ،ھبقتن طتب عیك
كل   نع  ،المذبوحة  طموحاتھا

فيالمن والزمان.   سیین  المكان 
الروایأتتوزع    25عبر  ة  حداث 

ال لیخرج  الحیز فصالً  عن  نص 
والسردي بما   يالمكاني والتأریخ

شھد اس زمن  في  التواجد  تدعى 
واالالقاع الّرق  بین ستعبات  د 

زنجبار   ةساد جزیرة  في  وعبید 
ا دعت استي.  فریقاأل  رلبفي 

اسع عشر لقرن التمآسي ا الروایة  
في  وجھد حیاة   تفاصیل  تتبع ت 

راسمة   بالعنف  صورة ضاجة 
مقاتمة   جرى  أحداث لما  ن 
ستنتھي ب  تكشف ما  إلى   دایاتھا 

 

 

 
_______________ 

قإل فاجعة  من  األمیرة  یھ  تل 
والدا من  النتقاماً  سلطان.  ھا 

التأریخیة   ھذه االستدعاءات 
منھانونعت  اتخذ ة  ردفم  ا 

السوال بلغة  معني  احلیة 
الذي  اال عن یغیب  عتذار 
جزیع انغوجوالم  بَّر رة  في  ا 

اال ویستمر  نتقام  زنجبار 
تالیةألز التي اللو  مان  حظة 

في   السكان  فیھا  یستولى 
قصر سیمتد في  الثورتھم على  

معاص آخر  من  زمن  انتقاماً  ر 
جالدیلضحایا ضد  (فادیة  م.  ھا 

  ن م  ةروصلا   .فضة)
marefa.org 
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  بیازیس كو ا یاليل
_______________ 

 واسیني األعرج
_______________ 

1954–  
   الجزائر

  2017: 1ط
  یةروا أدبي

_______________ 
"و األیروي  فاسیني  ي عرج" 

ح  ھذه حول كالروایة  تدور  ایة 
الكاتبة   ميیان نباللحیاة  ة، ادزی  ة 

تُصالتا بحالي  ف  ةب  تركن كآبة، 
بین    كان  التي  للعزلة أسبابھا من 

افي ا الثقوفاة من أحبتھم، وجھدھ
المرأة،الكبی تجاه  ورفضھا   ر 

مروًرا  ولبنانیة،  كمسیحیة  أیًضا 
جوزیف اببمص عمھا  بابن  ھا 

 مستشفى   يف  اھب  جزالذي  
 طمعًا في مالھا.  ةراض العقلیاألم

إیز ائة ثمثال ...  ابیوك یس  لیالي 
ولیلی في  لة  العصجلة   فوریة حیم 

ألالرواصدرت   مرةیة  في   ّول 
نشر عن دار موفم لل  2017العام  

القا  الجزائر.  في في  ئمة ودخلت 
للروایة  العالمیة  للجائزة  الطویلة 

 . 2019لعام  یةالعرب
روائي ج جامعي وواسیني األعر

أستاذ صمن  یشغل  .يجزائر  ب 
 

 
 

 
_______________ 

جي  سرك ر زائالج  ةامعفي 
والم السجركزیة  وربون  امعة 

ب أھیعت   اریس.في  أحد  ّم  بر 
الوطن  في  الروائیة  األصوات 

 للغتین العربیةیكتب با  .العربي
روایة    24صدر لھ    .والفرنسیة

قصصی حصل    .ةومجموعة 
كان   عدیدة  جوائز    منھا على 

الشجائز زاة  للكتابیخ  ، ید 
ألفضل  ا الوطني  لدرع 

ث ا  ركتائزة  جا  ،ةقافیشخصیة 
الروالل رجمت  تُ ،  عربیةیة 

اأع إلى  اللغات من    لعدید مالھ 
 (ویكیبیدیا)  جنبیةاأل
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  ةالدافئالید 
_______________ 

 یحیى یخلف
_______________ 

1944 –  
 طینفلس
  2017: 1ط
روایة  يبأد

_______________ 

جوارلاھذه  " ءة قرابال  ةدیریة 
من  أل تعلنسكثر  بشكل بب:   ،

عنشفا العالممنظ  ف،  فى   ور 
من كتابة یحیى یخلف، الذي یتض

والتفاؤالح بفلسب  والبدء  طین ل، 
تكثیفًا  كانت  لو  كما  غیرھا،  قبل 

روایاتھ كلھا، بدًءا   يھ فب  لما قال
األ (نبعملھ  تحت جران  ول 

عملھ   الصفر)، إلى  وصوًال 
 .)”حریلا راكبالكبیر: (

شھھ“و ـ على    ادةي   روائي 
المأساة  مؤرخ، رص ة طینیالفلسد 

الخروج مراح  يف منذ  كلھا،  لھا 
و ا القسري  مرلوعة  ورا لرحیل، 
المخ الكفاح بحیاة  وتجربة  یمات 

بیرو من  والخروج  ت المسلح، 
رام 1982عام   إلى  وصوًال   ،

دراجف  د.  لناقدا(  ."هللا ) یصل 
یخلف  مل  حی  شھادة یحیى 

فاللیسا  امعةجمن  داب  آلا  ينس 
فيروت،  بی  التدریس  وعمل 

 

 
 

 
_______________ 

و وعمل  بیروت  الصحافة، 
التح عاما  الك أمینا  تاب  اد 

الفلسطینیوالصح ین،  فیین 
في   الثقافة  لدائرة  عاما  ومدیرا 

ال عین  تحمنظمة  كما  ریر، 
للثقاف الفلسطیوزیرا  بین نیة  ة 

و2006و  2003 ئیسا  ر، 
سا یئفة ورللمجلس األعلى للثقا

ا للجن الوطنة  طینیة لفلسیة 
والثلل ورئقافة  یسا علوم. 
صحی  مجلسل الحیاة ادارة  فة 

 ةروصلا  .اید یبیكیو  :ةالجدید
fatehinfonet.com 
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 شاركون الم
 : كل من ساھم في ھذا اإلصدار األوللشكر لا
 

 ط و ق ز رعاشلا میھاربإ

طولكرم،  كاتب   مدینة  من 
درس  1948  دیلاوم  ،فلسطین  .

برا المعلمین  ھ  دیلهللا.    مبدار 
أفادتھ في الحیاة، ارب كثیرجت ة 

كعامل بناء، وعامل  منھا العمل  
المصانع  في  وكعامل  مقھى 

لتوالمعامل،   بة جرإضافة 
والتي  االحتالل  عند  السجن 

ووسعت معارفھ  ھ. آفاق  صقلت 
بھ مع استقر  ثم  التدریس  في  ل 

مدیرا   العامة  المطاف  للمكتبة 
إلى    1972(من    طولكرمفي  

لدی2010 موھبة  ).    ة راءلقاھ 
 الشعر. وكتابة 

 

 مالك براھیمإ

فلسطیني.    كاتب ومفكر وشاعر 
كتب    لمانیا.أقتصاد في  درس اال

ف  مإبراھی من ي  مالك  كثیر 
وموضوعالا غراض  األت 

والشعریة،   سیة  السیاالوطنیة 
ترأالوجدانیة  و   س والعاطفیة. 

م عدد  الدوریات   نتحریر 
بینھا  ألدوا  السیاسیة من  بیة، 

ال للمقالفصل  میس  فة قاث، 
كتابنقالنیةلعا وكتابنا  الى ،    ا. 

الشعریة إجانب   صداراتھ 
 ألدبیة الخاصة. او

 أحمد المدیني

ونا مغربيأدیب  سن،  قد    ة ولد 
حصل بمد  1949 برشید.  ینة 

الدرعل دبلوم  في  یالعلاسات  ى  ا 
وآال العربیة  كلیةدلغة  من   ابھا 

اإلنسااآل والعلوم  بفداب  اس  نیة 
وعلى 1987سنة   ه دكتورا  ، 
جاآل  في  الدولة  من  امعة داب 

سنة  السوربو یشتغل 1990ن   .
جامعیا العدید أستاذا  لھ  صدر   .

والروایات.  الكتب  ت  كان   من 
الصم  روایتھ ضمفمر  ن  صاف 

یة  جائزة العالملقائمة القصیرة للا
 . 2015ة العربی ةروایلل
 

 عزوني نأسمھا
ي الون الثقافي الكرمالص  منسقة
ف أفي  من  تعتبر  ھم لسطین، 

للحالدا  قافیة،  ثال  كةرعمین 
ایصو على  صوت  تعمل  ال 

والشعراء رو الثقافة  اد 
تنظیم وا خالل  من  لمھتمین 

ة  فظت في محاالزیارات واللقاءا
 م.رطولك
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 لنور حمد ا

و وأككاتب  ي  ادیمباحث 
ل نوعیة سوداني.  إصدارات    ھ 

في    تاباتت عدیدة وكجاالم  في
ع دب، وبرألوا  فةاقسة والثالسیا

أدوب الثقاستخدام  كمدخل  ات  افة 
ا أسباب  ولتحدید  فنان ھو  لداء. 

الفنون   كلیة  في  ج  الجمیلة تخرَّ
وومصوِّ لتطبیقیة  او رسَّام ر 
بجرأة  ك عرف   الطرحاریكاتیر 

لكاومر القویة  تاباتھ  فعاتھ 
تي تقابل بردود رة للجدل اللمثیا

 ة.ختلفم فعل
 
 فضل هللا امد ح

موال   ودان، سال\انمدر  مأید  من 
اختصاص    ،1936 طبیب 

حقوقيون مؤسس اشط  عضو   .
حقوق  في    لمنظمة  اِالنسان 

یا  س) المانالدول العربیة (أومرا
اضو  وع رشدمنظمة  فكر لل  بن 

وعضو  الحر   مجلس   (المانیا) 
العرناء  ماأل المنظمة  بیة  في 

ھرة. كاتب  القا  \نسان  ق االِ لحقو
تتوق كتاص.  حوركز  ل  اباتھ 

ا وااللقضایا  في    ماجندھجرة 
  مع األلماني. المجت

 
 
 
 

 ب سروري عبد الر حبیب
وبرو یمني  في روائي  فیسور 

وی  یعیش  الكمبیوتر،  عمل  علوم 
ُولرففي   في  نسا.   1956د 

تلمیذاً  والده    ناك.  عدنبمدینة  
السرالمة  للع   ا بحمو  وريقاسم 
بدأ  دبألاو  مللعل   د بع  بیبح. 

الشعر  برلا كتابة  في  ، مبكراً 
لھ أولى الحمجلة    نشرت    كمة 

في   تركت .  1970عام  قصائده 
عدنش مدینة  في  بصماتھأتھ  ا ن 
اعل أعمالھ  لھ  دص  ة.دبیألى  ر 

عدة روایات ومجموعة قصص 
 ودیوان شعر.

 
 حسن خضر 

من  فلسطیني،  دبي  اقد أنتب وكا
غ عام  زموالید  ی1953ة  مل ع. 
جررئیس   الكرتحریر  مل  یدة 

إلنجلیزي  األدبیة. درس األدب ا 
اللغة   إلى  كتب  عدة  وترجم 

م أالعربیة.  مشھن  تھ  نشورار 
ا "أر و:  2003(لغزالة"  ض   ،

"ح و  األیل)    " ألخرایاة  أرض 
و1997( ا،  ھویة  في آلخر:   .(

بالجائزة    1997عام   فاز 
لألنلسطیالف والفنون.  دب  یة 

حالیا     ن یطسلف  نیبیعیش 
   .ایناملأو
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 خالد محمد فرح 
وباحدبلوم وكاتب  اسي  ث 

لھ  صدرت  من    ومترجم.  عدد 
تألیفھ وترجمتھ، إلى   الكتب من 

ي مختلف علمیة فبحوث  ب  جان
االعل  االتمج عمل  نسانإل وم  یة. 

من السنغال بكل  للسودان    اً سفیر
سفو حالیا  وھو  یر  فرنسا، 
أنغوال.  جمھوریة    لدى  سودانلا
الاث  دتحی عربیة  للغات 

و ومبادئ    الفرنسیةواإلنجلیزیة 
یتم  عدد البرتغالیة.  بعضویة  تع 

والجمعی الھیئات  الثقامن  فیة  ات 
واللعوا ل داخمھنیة  لمیة 

 ن وخارجھ. السودا
 
 خ الشی لیلخ
اتأس في  اذ  العربي  جامعة  ألدب 
.  د ومترجمك وباحث وناقیرموال

ا على  فولدكتحصل  ي  راه 
الال المندراسات  ام  عنة  ارققدیة 

بون  1986 جامعة  انیا،  ألم/من 
معات مل أستاذاً زائراً في جاوع

عدیدة. نشر ما یزید على خمسة  
بحثوع محك علاً  شرین  ماً،  میاً 

االعو من  النقدیة دید  لدراسات 
بي ارن والنقد األدمقلدب اي األف

الذاایة  والرو كما والسیرة  تیة، 
الكثی منترجم  سات الدرا  ر 
و واألالفالنقدیة  ال عمكریة 

 نیة.عن اللغة األلما إلبداعیةا
 

 ري محمد دومةیخ
األدب جامعة بالحدیث    أستاذ 

منصب  .القاھرة یر  مد  یتولى 
للغة مر القاھرة  جامعة  كز 

منذ   العربیة  . 2013والثقافة 
العربیة اأست  عمل للغة  زائًرا  ذًا 

أوساكا     2000  یابانبالبجامعة 
 دیر المركز ا لمبً ، ونائ 2004 -

للترجمالقوم مف  ةي    ر صي 
لرئیس    2013  -  2011 ونائبًا 

فصول مجلة    –  2014  تحریر 
ترجمة    .2015 في  شارك 

للنقد كمبردج   األدبي.  موسوعة 
اعمالھ   الروایة "من    القصة، 

 ."واعل األنتداخ"و "ؤلفالم
 
 ان الضامن ور

عالمیة  ة إمستشارأفالم و  ةجمنت
على    سطینیة.لف حاصلة 

االي  فتیر  سالماج  تصالعلوم 
جامعة  م بیدلن    ریطانیا، بز 

 اإلعالم وعلمفي الوریوس والبك
بیرزیت   جامعة  من  االجتماع 

العدید بفلس على  حاصلة  طین. 
الجوائم أفالمھا ن  على  ز 

وأخرجت   أعدت   ٢٥الوثائقیة. 
للمترج   اوثائقی   متعددة.   ات غت 

لثالثة  مؤل مشاركة  كتب  فة 
أیام  فلسط  "أطفال "،  زمانین 

الطفول  تاریخلو"ا ذاكرة    ة"، في 
 ام".تھقفص االي فنا رساو"مد
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 الكواكبيسالم 
سوري   وباحث  مختص  كاتب 

مد السیاسیة،  العلوم  یر في 
الفرنس للشرق  المعھد  األدنى  ي 

سابقًا،   بسوریة  حلب  مدینة  في 
جا في  اُمدّرس  ون  بلسورمعة 

م باریس،  المركز  في  دیر 
و لألبحاث  دراسة العربي 

 . السیاسات في باریس
األصغر  اوھو   لحفید 

علإل ن  محالرد  بصالحي 
من    .كبيالكوا العدید  نشر 

مل  وتش  .علمیةالالمقاالت  
اإلنسان   حقوق  مواضیعھ 

 . لھجرةمع المدني واوالمجت
 

 الح علمانيص
في سوریا ام  یني أقمترجم فلسط

ولد  إسبانیا،    ىلا إغادرھبل أن یق
السوری حمص  مدینة  عام في  ة 

 سباني.اإلودرس األدب    1949
اع  قدم ألشرات  برز  لترجمات 

أمثال  الالتین  ایركأم   تابك یة، 
واللین ویوسا  ماركیز،  دي، 

العدی في  شارك  من  وآخرین.  د 
وأشر عدالمؤتمرات  على  د  ف 

في معھد   الترجمةفي    من ورش
بیرفانتس على دمشق. حصل  س 

عدجوا مئز  جیھنة  جائزة  رار ا 
 دي كریمونا للترجمة. 

 حجاوي لاارف ع
فلس ولدكاتب  م  طیني  ینة دفي 

عام  ناب وع1956لس    في   مل، 
التعلن مھ عمل  تي  واإلعالم.  یم 

ل اإلذاعة    جلبراممدیراً  في ھیئة 
العربي،  البریطان القسم  یة 

لوم ادیراً  في  لتدریب  إلذاعي 
اإلعالممع ببجامع  ھد  یرزیت  ة 

م وللمعھدیراً  ثم  ئیساً  رد، 
الحیاة  یر  للتحر صحیفة  في 
للبیدة، ومالجد  جرامن ثم مدیراً 
ثم  الفضائیة  لجزیرة  ا ناة  قفي  
التحالمعل  راً مدی ریریة  ییر 

حت الجودة  ضبط  عام بقطاع  ى 
2017 . 

 
 عبیر بشناق 

  . 1966  دیلاوم  ،ةینیطسلف
اإلنجاألست  در لیزي دب 

وال اإلسالمیة دراسات  والعربي 
بامبرغ   . نیااألمب  نبو/في 

التاریخیة. الروایبوراه  دكت ة 
بقسم ب  تعمل  المعلومات    ـ خدمة 

DB AG  منذ  ارلسروكب ه. 
ین  ئجاللا  تشارةسا  تقدم  2004

 طیشن  وضعترحیل،  ال  بسجون
رشدم  يف ابن  للفكر    ؤسسة 

 بدألا ةقلح سة جمعیةا. رئرالح
. 2018  -  2015بیة  دتابة األلكل

.  Integration  ةجائز  منحت
 نحت) (لیة شكیت انةمة. فنمترج
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 بطحانى عطا الحسن ال 
 

ا بأستاذ  السیاسیة  جامعة  لعلوم 
ا  وم،الخرط لبروفیسور یجلس 
البطالعطا   فانححسن   يي 

م اإلنتلجنتسیا  جلصدر  س 
األكا بإسھاماتھ  دیمیة  السودانیة 

ونشاطھ  الرفیعة  والفكریة 
مجا في  العلممیز  مل  االت 

ك وتنتھج  تابات  المدني. 
نھج رصیالبطحاني  ً اً  دید ش  نا

وتساال الفكریة ستقاللیة  االقامة 
 یة.والسیاس

 
 المقري علي 

.  1966  من عام، الیولد في تعز
و صحفي  اشھو    ھر ت كاتب. 

اتبك عن  اإلسالم. ابھ  في  لخمر 
ألقلیات  ا   قوقح  یناضل من أجل

أدى  ،  تایلقألاوالدینیة   التزام 
ده وتھدیده  ر فتوى ضإلى إصدا

عام   في  أصبح    1997بالقتل. 
ت رئیس   مجلةحریر  مقري 

الكتاب   ةعباتلاالحكمة   لجمعیة 
منذ   رئیس    2007الیمنیین. 

في  یعیش    .نامیغمجلة  تحریر  
بع.  باریس تھ  اوایر  ض ترجمت 
ا  األوروبیة.للغإلى   من  ات 

أسود"لھ:  ماأع ئحة  را  ...طعم 
الحالي"،  "سوداء   ، "الیھودي 

 . "ُحرمة"
 

  ضة فادیة ف 

في الھجرة   تعمل  مجال 
بالترج وتھتم  مة  والالجئین، 

والدراسات   ابةتوك االبحاث 
في  المتعلقة   الشأن  المانیا. بھذا 

إداریة ھیئة  ق  بسا  عضو 
العا ل لالتحاد  ة یطینلسفالأة  لمرم 

مانیا من وتنشط في ال  ان،في لبن
مؤ رشد  خالل  ابن  للفكر سسة 

لدی من    ھاالحر.  العدید 
االترجما إضافة منشورة،  لت 
ب باللغة إلى  الدراسات  عض 

 األلمانیة. 
 

 دراج فیصل 
بنشر    اقدن قام  فلسطیني،  أدبي 

حوالعد الكتب  من  النظریة ید  ل 
األدبي، كتاب  بی  من  والنقد  نھا 

ا"بؤ سة سلمؤا  يف  افةلثقس 
أطینالفلس یعتبر  حد یة". 

ال للعالالمنتقدین  م رئیسیین 
العر بین    بي.الثقافي  وقتھ  یقسم 

 مان.عق ودمش
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 لى األطرش لی

أردن فلسطینیة  یة  روائیة 
روایتھا   ا  وقصصھترجمت 

من   صیرةقال لغات  عدة  إلى 
اإلنجلیزیة والفرنسیة    بینھا 

و لمانیة  األوة  یرالكوواإلیطالیة 
وتُدرّ والعبری في   اعضھب  سة 

وعجام أردنیة  عربیة ات 
وأمری وفر لیلى  نسیة  ولدت  كیة. 

في   ساحور  یباألطرش  ت 
اإل على  في    ةجازوحازت 

اللغة  الحق في  ودبلوم  وق 
ص عشر  الفرنسیة.  لھا  در 

 . روایات
 

 لفضل بدران د أبو اممح

الدكتو  .1959  دیلاوم اه رنال 
  بون في   ةعم اجو  ا نقمن جامعة  

لیة ك براً ئستاذا زاامل  عونیا  الما
بونداآل جامعة  في  نائب  اب   ،

جنورئیس   الوادجامعة  ي ب 
التعلیم والطالب وعم   د یلشؤون 

اآلد یوانین  دلھ  صدر    اب.كلیة 
القصائد  من  والعدید  شعریین 

جانب    ،انیةاأللموبالعربیة   الى 
 االبحاث. الدراسات و

 
 

 

  
 

 ن محمد عبد العزیز الھجی

مصري،   مكاتب  قسم تخرج  ن 
تیر  سماج،  اامعة طنطالتاریخ ج

نة أدیان من جامعة حمد بن  مقار
الدوحة،   في  مساعد   ناكخلیفة 

ا بمنتدى  لعربیة ات  لعالقاباحث 
حالیا  ،  رطق  يف  الدولیةو یعیش 

اسطنبول   نفسھفي  بأنھ    یعرف 
واا ي  ف  قارئ ألدب، لتاریخ 

الثرثر و لھ یحب  الكتب.  عن  ة 
  قاالت، العدید منھا مالالكثیر من  

ك قلیعت على  وطائفاً  ن  م  ةتب 
 . ، لھ مدونةلثقافیةمواضیع الا

 
 محمد محمود 

  د یلاوم  ،وكاتب سودانيأكادیمي  
یة  في كلیس  بالتدر. عمل  1950

طوم ومعھد  اآلداب بجامعة الخر
الشرقیةالدرا عة بجام  سات 

تفتز    كسفوردوأ وجامعة 
المت كان   حدةبالوالیات    حیث 
لقسم   األدیان  درئیسا  راسات 

المقارنا نشر  من ة.    لعدید 
أھابحاأل من  دراستھ  ث،  مھا 

ع  المفكر الرائدة  فكر  ن 
محمود  السوداني  الصوفي 

طھ. مح  محمد  "نبوة  مد  وكتاب 
 ". الصناعةلتاریخ وا
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 محمود شقیر

فلسطیني موالید    من  كاتب 
صل على  . حا1941ام  ع  قدسال

واجتماع فلسفة  من    لیسانس 
عام  د  جامعة .  1965مشق 

عدة تحریر  صحف    ترأس 
عرو وعملمجالت    ررا مح  بیة 

 ً أدبي  ثقافیا منبر  من  أكثر   في 
لھ ني  فلسطی صدر  وأردني. 

من   القصة  45أكثر  في   كتابًا 
وأد السیرالقصیرة  وأدب   ةب 

للمسرح   قدّم    أعمال   4األطفال، 
المسوس من   لسالتتة 
قصصھ زیونیفلالت ترجمت  ة. 

كان    لغات،  عدةإلى   بھ  أدكما 
 . ةموضوعا لعدة رسائل اكادیمی

 
 منصورة عز الدین 

مص وصحفیة  من  كاتبة  ریة 
لھاص  .1976موالید   عدید ال  در 

لى لغات إ  تُرِجمت  من الروایات
ضمن  .أجنبیة الئحة    واختیرت 

ت39بیروت   م.  في    حررةعمل 
"أخبارمجل نالت    دب".األ  ة 

"روایت الزجھا    2014مرد"  بل 
، بللكتا  جائزة معرض الشارقة

معرض   ئزةجا  الجنون"  "نحوو
 .2014 ھرة للكتاباالق

 
 
 

 

 نبیل بشناق 

ا فلسطین  موالید  . 1940لرملة 
الإن فيدراھاء  الثانویة   سة 

 1964-1957صر.  م  -  القاھرة
فيد الطب  منستر   راسة 

قضى   . انیابألم  وفرایبورغ
یا  كطبیب بین ألمانیة  اتھ العملحی
  ي ف  طشانو  العربيعالم  لوا
اھتما  .ةیعامتجالا  ةكرحلا م لھ 

الدیمقر  ةتنمیخاص ب اطي الفكر 
الع  والتحدیث العربيفي  .  الم 
الفكر  أصدقاء  مع  أسس  

رشدشترالم ابن  مؤسسة   ك 
 . 1998ي ألمانیا ف الحر رللفك

 
 ریتش دتموت فان ھار
ألماني، مترج  .1944  دلیامو   م 

األدب   ترجمة  في  متخصص 
ال إلى  األلمانیة. العربي  لغة 

عل ترجمعكف  سى  ردیات ة 
على  عر أكثر  بیة    30من  مدار 

وأ أعاماً،  شخصیات  كثر  نطق 
لمانیة،  ة باألیعرب  روایة  60من  

بال غده  عّرف  سان بعوالم 
وسحر  نوكنفاني   محفوظ  جیب 

وإبرا الخلیفة  وجمھیم  ل  اكوني 
 . انيء األسوالعو يناالغیط
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